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‘Rei da cocada preta’ da Baixada
está se f** após traições políticas 
Passarinho do bico preto diz que bola do político está murcha e rolando ladeira abaixo. 
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O sOmBRa

Queda de 
avião cala a voz 

da Rainha da 
sofrência

marilia mendonça, que estava no auge 
da carreira, morreu aos 26 anos num

desastre aéreo que também vitimou 
outras quatro pessoas em minas Gerais.

TRaGédia

Bonitinha, 
mas ordinária!

Presa por fraudes bancárias que movimentaram ao 
menos R$ 13 milhões, Mariana Ribeiro Colonese exi-
bia passeios de iate nas redes sociais. Pelo menos 30 
integrantes da quadrilha já foram identificados pela 
Polícia Civil.

Rio de Janeiro ganha nova 
delegacia On-line robotizada

7

Conselhos da 
metropolitana i 
debatem saúde 
mental na Baixada

A cidade de Belford Roxo se-
diou conferência que abrange os 
municípios do Rio e outros 11 da 
região. 
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Homem tem mal súbito em frente ao iNss em Nova iguaçu
pág. 3
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COvid-19 

Intervalo da Pfizer é adiantado 
Tempo agora passa a ser de 21 dias. Decisão é válida somente para 

quem tem 20 anos ou mais e deve procurar uma unidade para completar 
seu esquema vacinal. pág. 6

parceria que 
deu certo

Ambev e Prefeitura do Rio en-
tregam o hospital Ronaldo Gazolla 
reformado. Ambev doou ao muni-
cípio cerca de R$ 2 milhões em 
materiais e serviços. 
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saúde: projeto ‘estação 
mulher’ de  Belford Roxo 
faz  parada Jardim do ipê 
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Mais de 80% das unidades de
saúde do Rio não registraram  
internações ocasionadas por Covid
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Torcida do Flamengo quer 
festa na final da Libertadores 
e clube recorre a 
Conmebol para aceitar 
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Jogos da Seleção 
vão atrapalhar 
calendário de 
partidas de clubes

pág. 12

dIvuLgação

dIvuLgação

dIvuLgação



sábado, 06 de novembro de 2021Hora2 CULTUra

RafaeL BaRReto/PMBR

O Festival Ópera na 
Tela volta ao Parque Lage, 
no Rio, entre os dias 13 
e 24 deste mês. O even-
to, suspenso em 2020 por 
conta da pandemia, realiza 
sua sexta edição contando 
com a já tradicional estru-
tura em forma de tenda 
montada, formando uma 
espécie de teatro a céu 
aberto, com direito a ca-
deiras reclináveis e som 
e imagem de qualidade. 
Além de 11 récitas, uma 
Gala e um balé projetados, 
o Ópera na Tela terá atra-
ções especiais. 

Na noite de abertura, às 
19h, a cantora-lírica Anne-
-Catherine Gillet estará na 
tenda para um recital antes 
da projeção da récita do 
dia, a Gala do Teatro Alla 
Scala de Milão, que come-
ça às 20h. Quem comprar 
ingresso para a Gala, pode 
assistir às duas atrações.

Nascida na Bélgica, ain-
da jovem Anne-Catherine 
Gillet assumiu seus primei-
ros papéis na Real Ópera 
de Wallonie-Liège, em seu 
país. Logo avançou para 
uma carreira internacio-
nal, tendo se apresentado 

em alguns dos principais 
palcos do circuito da ópera 
europeia. Encarnou papéis 
importantes em repertó-
rios do período barroco 
e outros do século XIX e 
XX. Entre eles, “Poppea” 
em L’Incoronazione di Po-
ppea, em Toulouse; Aricie 
em “Hippolyte et Aricie” 
na Ópera Nacional de Pa-
ris; Julieta em “Romeu e 
Julieta”, em Tours e Mon-
te-Carlo; e Blanche em 
“Dialogues des Carméli-
tes”, em Frankfurt. Entre 
seus projetos futuros, está 
a atuação em “Carmen”, 

no La Monnaie, em Bru-
xelas e no Grand-thêatre 
de Luxemburgo.

Ciclo de palestras 
Em paralelo às récitas e 

à apresentação de Gillet, o 
evento realiza também na 
tenda do Parque Lage um 
ciclo de três palestras com 
entrada franca, nos dias 
14, 20 e 21. Com intuito de 

democratizar a arte lírica, 
facilitar sua compreensão 
e formar novas plateias, o 
festival convida o público 
a explorar a riqueza e a di-
versidade da ópera. 

Evento tem tenda montada, formando 
uma espécie de teatro a céu aberto

festival Ópera na tela volta ao Parque Lage
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A cantora-lírica Anne-Catherine apresentará recital antes da projeção da récita do dia

Lançado no dia 7 de outu-
bro, Venom: Tempo de Car-
nificina” segue sendo desta-
que nas telonas. Dados da 
Agência Nacional do Cine-
ma (ANCINE), analisados 
pelo Instituto Rio21, o lon-
ga do universo do Homem-
-Aranha foi o filme mais as-
sistido no Rio de Janeiro na 
semana passada. Em apenas 
uma semana, mais de 31 mil 
cariocas foram aos cinemas 

assistir a obra.
Em seguida, Duna foi a 

segunda maior atração ci-
nemática. O filme de ficção 
científica levou, aproxima-
damente, 24 mil espectado-
res para as salas de cinema 
na última semana. Den-
tre os 5 filmes mais vistos 
também estão “Ron Bu-
gado”, “007 – Sem Tempo 
para Morrer” e “Halloween 
Kills: O Terror Continua”.

‘venom: Tempo de 
Carnificina’ é a segunda 

melhor bilheteria 
nos cinemas do Rio 

Tablado se torna Patrimônio 
Cultural e Imaterial do RJ

No ano em que O Ta-
blado completa 70 anos, 
o teatro foi tombado como 
Patrimônio Cultural e 
Imaterial do Estado do 
Rio de Janeiro. O projeto 
de lei do deputado Noel 
de Carvalho (PSDB), que 
dá o título, foi aprovado 
na última quinta-feira, 
véspera do Dia Nacional 
da Cultura.

O que começou como 
um teatro amador, em uma 
sala cedida pelo Patronato 
Operário da Gávea, obra 
social em atividade até 
hoje, com um palco ru-
dimentar e com número 
insuficiente de cadeiras, é 
hoje uma das maiores es-

colas de teatro do Brasil.   
Em 70 anos de história, 

já passaram por lá grandes 
atores brasileiros como 
Malu Mader, Andréa Bel-
trão, Claudia Abreu, Jac-
queline Laurence, Miguel 

Falabella, Enrique Diaz, 
Louise Cardoso, Marcelo 
Adnet, Mateus Solano e 
tantos outros.

“O Tablado é um sím-
bolo de resistência porque 
conseguiu consolidar-se 

como uma das marcas da 
nossa cultura cada vez 
mais relegada a segundo 
plano. E temos a sorte de 
tê-lo em nosso estado”, 
comemorou Noel de Car-
valho.

Projeto de lei que tombou o teatro foi aprovado na véspera do Dia Nacional da Cultura

RePRodução

RePRodução/InteRnet

Sala de cinema no Rio de Janeiro 

O Consulado-Geral da 
Itália no Rio de Janeiro for-
malizou uma parceria com 
a Secretaria de Educação do 
Estado (Seeduc) para ofe-
recer o idioma italiano para 
o ensino médio das escolas 
públicas estaduais flumi-
nenses. O memorando de 
entendimento foi assinado 
pelo cônsul-geral no Rio, 
Paolo Miraglia Del Giudi-
ce, e pelo secretário estadu-
al de Educação, Alexandre 
Valle, e visa a “promoção 
da língua, arte e cultura ita-
liana” nas instituições.   

Del Giudice afirmou que 
a assinatura vem após “um 
longo e complexo trabalho 

preparatório” e que esta-
belece uma “verdadeira 
parceria estratégica entre o 
Consulado e a Secretaria de 
Educação do Estado”. “É, 
sem dúvida, um marco nas 
relações de colaboração en-
tre a Itália e o Estado do Rio 
no campo da educação”, 
acrescentou em comunica-
do oficial.   

O ensino do idioma na 
rede pública começou no 
primeiro semestre do ano 
passado com os alunos da 
1ª série do ensino médio 
do Colégio Estadual Otávio 
Filho, localizado em Vaz de 
Lobo, na zona norte da ca-
pital.

Consulado do Rio faz 
parceira para oferecer 

italiano nas escolasNão tem escapatória! É a lei do retorno: você planta e a colheita é certa. Um passarinho do bico preto contou 
ao Sombra que um certo ‘rei da cocada da preta’, muito conhecido na Baixada Fluminense, já anda colhendo 
o que semeou. Diz a fonte que o cara ‘murchou’ que nem maracujá e está na maior pindaíba, perdendo tudo na 
mesma velocidade que ganhou. O que se sabe é que, como ele traiu a ‘Gabriela’, vai seguir traindo a confiança 
de muitos ainda. 

O ‘rei da cocada’ preta da Baixada se f***

O sOmBRa eNvie sua 
denúnCIa ou eLogIo!

horahmunicipios@gmail.com

Para as más línguas, ele está tendo o que merece. O pas-
sarinho, que não dorme no ponto e está sempre de olhos 
bem abertos, descobriu que o folgado, além de perder a 
marra política, tem sido visto rezando, ‘acendendo’ uma 
vela para Deus e outra para o diabo. A prática, aliás, é 
bem típica de quem não inspira confiança e tem o selo de 
traidor estampado na testa. Para efeito de informação, as 
traições do agora ‘ex-rei da cocada preta’ vêm acontecen-
do desde a última campanha. Agora, chora, neném, porque 
a casa está caindo!

uma vela pra deus 
e outra pro diabo

Caiu por terra o plano de um calouro da po-
lítica para derrubar um desafeto que ocupa um 
cargo de importância dentro de um partido que, 
a priori, não tem muita expressividade. E aque-
le ditado que diz ‘quem muito quer, nada tem 
coube como uma luva nas pretenções do moço 
de ocupar a função para mostrar trabalho. Uma 
fonte do Sombra revelou que a agremiação deu 
um chega pra lá no ‘olho gordo’ e tirar dele qual-
quer intenção de bagunçar os planos do time que 
está ganhando.

plano frustrado
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CONFeRêNCia 

A cidade de Belford 
Roxo sediou na úl-
tima quinta-feira 

no auditório da Uniabeu a 
reunião dos Conselhos de 
Saúde da Metropolitana 
I, que abrange os muni-
cípios do Rio de Janeiro, 
Duque de Caxias, Magé, 
São João de Meriti, Bel-
ford Roxo, Nilópolis, 
Mesquita, Nova Iguaçu, 
Queimados, Japeri, Se-
ropédica e Itaguaí. Essas 
reuniões são itinerantes 
e neste evento também 
foi tratado sobre o pro-
grama de saúde mental, 

onde será a conferência 
e detalhes dela. Ainda no 
encontro, o coronavírus 
também foi pauta com 
os pacientes pós-covid e 
suas sequelas. 

O secretário estadu-
al de Saúde, Alexandre 
Chieppe, recebeu uma 
moção juntamente com o 
secretário municipal de 
Saúde, Christian Vieira, 
assim como o presidente 
do Fundo Municipal de 
Saúde, Carlos Andrade. 
“É sempre gratificante ser 
reconhecido pelo trabalho 
realizado. Estamos viven-
do um momento crítico no 
país e consolidar a queda 
dos indicadores de Covid 
é fundamental, além de 

planejar o que será feito 
com esse legado como lei-
tos e testagens rápidas. É 
necessária essa discussão 
técnica objetiva com os 
conselhos e gestores para 
que as políticas públicas 
do SUS avancem”, desta-
cou Alexandre Chieppe. 

Emocionado com a mo-
ção que recebeu, o secre-
tário municipal de Saúde, 
Christian Vieira, lembrou 
dos anos de abandono 
que a saúde sofreu antes 
da nova gestão. “Somos 
reconhecidos no cenário 
estadual e nacional. E o 
conselho é um órgão fun-
damental que tem o pa-
pel de fiscalizar e cobrar, 
caminhando lado a lado 

com a gestão. Além dis-
so, o SUS salvou muitas 

vidas no Brasil e provou 
que é essencial e melhor 

que muitos planos de saú-
de por aí”, resumiu. 

Conselhos de saúde da metropolitana i 
debatem saúde mental em Belford Roxo 

RafaeL BaRReto/PMBR

Foram debatidos temas como a saúde mental e a próxima conferência
anTonio CarLos

horahmunicipios@gmail.com

Christian Vieira, Alexandre Chieppe e Carlos Andrade foram agraciados com moções

O presidente do Conse-
lho Municipal de Saúde de 
Belford Roxo, Davi Cala-
do, explicou que as moções 
de louvor e aplausos foram 
para agradecer os investi-
mentos através de emen-
das parlamentares envia-
das dos deputados Daniela 

do Waguinho (federal) e 
Márcio Canella (estadual). 
“Esses recursos são para a 
construção de novas uni-
dades de saúde com aten-
dimento 24h. Além disso, 
hoje na reunião discutimos 
sobre a Conferência Regio-
nal de Saúde Mental que, 

provavelmente, deve acon-
tecer em Belford Roxo”, 
informou Davi ao lado de 
sua vice Jandira Rosa e da 
primeira secretária Elca 
Machado. 

 Controle social 
Para o membro do Con-

selho Estadual de Saúde e 
coordenador da Regional 
Metropolitana I, Miguel 
Jorge de Oliveira, a impor-
tância do encontro é para 
o controle social que é a 
representação da socieda-
de dentro dos conselhos. 
“É um espaço onde dis-

cutimos políticas públicas 
de saúde já que o conse-
lho é parceiro da gestão, 
que está na ponta e capta o 
que precisa para melhorar 
e onde ajustar para depois 
verem a melhor maneira de 
implementar as políticas 
de saúde. É bom ressaltar 

que somos a maior região 
do Estado com 15 milhões 
de habitantes e a primeira 
com bandeira verde. Não 
existe no mundo um sis-
tema de saúde melhor que 
o SUS e somos pioneiros 
nessa modalidade”, expli-
cou.

NOvas uNidades

funbel forma a primeira turma online do curso de Libras
A Fundação de Desenvol-

vimento Social de Belford 
Roxo (Funbel) promoveu 
a formatura dos 69 alunos 
que participaram do curso 
básico de Libras (Língua 
Brasileira de Sinais) entre 
os meses de julho e outu-
bro O projeto foi criado em 
2019 pela Funbel. O mu-
nicípio, que tem mais seis 
mil surdos, dispõe de uma 
Central Municipal de Intér-
pretes de Libras (Cemil). 
Andressa Rodrigues Medei-
ros, 24 anos, que enfrenta a 
surdez desde criança, des-
tacou que a barreira para 
estudar e trabalhar pode ser 
ultrapassada com o apoio da 
comunidade. “Eu estou me 
sentido muito feliz porque eu 
quero ver as pessoas se for-
mando. Os alunos precisam 
aprender Libras, que é uma 
comunicação muito impor-
tante para sociedade, pois 
ainda existem muitas bar-

reiras”, declarou Andresa.  
O estudante de Publicidade 
Luciano Lira, 24, mora em 
Nilópolis e demonstra entu-
siasmo com as práticas do 
curso, que pode ajudar na 
área profissional. “Eu tenho 
interesse em Libras porque 
estudei na faculdade em 
uma disciplina eletiva. Hoje 
eu tenho a oportunidade de 
conhecer ainda mais. Estou 
ansioso para iniciar o próxi-
mo nível para quem sabe me 
tornar um intérprete”, co-
mentou Luciano aos risos. 
Já a Assistente Social Érica 
Ramos, 31, acompanhou de 
perto os desafios nas em-
presas e percebe a crescente 
necessidade de profissionais 
de mercado que entendam 
sobre o tema. “Eu vejo a 
necessidade dessa inclu-
são na minha profissão. No 
meu trabalho eu não conse-
gui concluir o atendimento 
por não saber a linguagem. 

Então, cresceu o interes-
se por meio da Funbel. Eu 
vou aprender muito ainda 
e vou poder ajudar várias 
pessoas”, afirmou Érica. 

Terceira turma
 desde 2019

A presidente da Funbel, 
Clarice Santos, destacou 
as principais conquistas e o 
alcance do curso de Libras, 
que formou os servidores 
públicos. “Vamos conti-
nuar. Já é a terceira turma 
desde quando iniciamos 
em 2019. Antes de começar 
a pandemia conversamos 
com o prefeito. Ele criou 
a lei para atender os sur-
dos e às famílias também e 
nos forneceu todo o apoio 
necessário para iniciar o 
projeto”, conclui Clarice, 
ao lado do secretário de 
Planejamento e Desenvol-
vimento Econômico, Alga-
cir Moulin, e da secretária 

Especial de Assuntos Peda-
gógicos, Rosangela Garcia. 

Elaboração 
do projeto 

As aulas foram minis-
tradas pelo professor Car-
los Fidalgo Tils, que há 20 
anos atua na área da edu-
cação e elaborou o projeto 
com a presidente da Funbel 
Clarice Santos. “Esse foi o 
primeiro grupo online e nós 

conseguimos nos adaptar 
às redes sociais. A inclu-
são de Libras é muito im-
portante para que a pessoa 
possa aprender e aplicar na 
sua vida profissional, es-
cola, faculdade, hospitais. 
Iniciamos o básico e tere-
mos o intermediário passo 
a passo”, frisou Carlos. 
As inscrições  para  a pró-
xima turma serão no dia 10 
de novembro, de 8h as 17h, 

e poderão ser feitas no se-
tor da Cemil, localizada na 
Funbel, Rua Adélia Sarruf, 
39, Areia Branca, Belford 
Roxo. Documentos neces-
sários: RG, CPF, compro-
vante de residência e uma 
foto. (originais e xerox). 
Em caso de dúvidas ou 
para obter mais informa-
ções, basta entrar em con-
tato com o Whatsapp da 
Cemil (21)2662-0012.

RafaeL BaRReto/PMBR

A turma que se formou estudou durante três meses para aprender Libras 

Um homem de 55 anos morreu 
depois de sofrer um infarto fulmi-
nante na manhã de ontem, em frente 
a uma agência da Previdência Social, 
em Nova Iguaçu, na Baixada Flumi-
nense. Morador do bairro Miguel 
Couto, Roberto Carlos Rabelo esta-
va no local para tratar de assuntos 
relacionados ao benefício do INSS 
quanto teve o mal súbito.

A agência fica na Rua Estados 
Unido. O Corpo de Bombeiros foi 
acionado e esteve no local, mas já 
encontrou Roberto sem vida. 

A vítima caiu diante do prédio do INSS 
localizado na Rua Estados Unidos 

dIvuLgação

Homem morre após sofrer infarto em 
frente à agência do INSS em Nova Iguaçu

A 44ª edição do Boletim 
Epidemiológico do Rio, que 
apresenta, pela segunda se-
mana seguida, o mapa de  
risco da cidade para trans-
missão da Covid-19 por 
inteiro na classificação ver-
de, foi divulgada na manhã  
de ontem. Todas as 33 regiões 
administrativas do município 
estão no estágio de atenção 
de risco baixo no indicador  
que considera as interna-
ções e óbitos. Além desses 
dois índices, casos notifi-

cados por Covid-19 e os  
atendimentos na rede de 
urgência e emergência por 
síndrome gripal e síndro-
me respiratória aguda grave  
na capital também mantêm a 
tendência de queda sustenta-
da. Na última quarta-feira, o 
Município do Rio registrou 
o menor número de interna-
dos por Covid-19 desde o  
início da pandemia: eram 
127 pessoas, ou seja, apenas 
2% do total de internações na 
capital. 

mais de 80% das unidades de 
saúde do Rio não registraram 

internações por Covid
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Parceria 

Ônibus de projeto itinerante leva uma série de serviços gratuitos aos moradores 

‘estação mulher’ estaciona no 
Jardim do ipê em Belford Roxo

O ônibus Estação 
Mulher visitou o 
bairro Jardim do 

Ipê, em Belford Roxo, 
na última quinta-feira. O 
projeto itinerante é uma 
parceria das Secretarias 
de Assistência Social, Ci-
dadania e Mulher, de Saú-
de e do Grupo Hospitalar 
Fluminense. São 100 aten-
dimentos por dia, como 
preventivos, retiradas de 
pontos, avaliação de cura-
tivos, agendamentos para 
mamografia e oftalmolo-
gista, teste rápidos de HIV, 
verificação de glicose, 
pressão, além de distribuir 
preservativos.  Uma Uni-
dade de Tratamento Inten-
sivo – UTI móvel -  acom-
panha o ônibus. 

Moradora do bairro, 
Marcela da Silva, 44 anos, 

viu a movimentação na rua 
e resolveu conseguir aten-
dimento. Desempregada, 
ela falou da dificuldade 
em conseguir marcar con-
sultas e exames pela dis-
tância e falta de dinheiro 
para o deslocamento. “Es-
ses serviços vir até nós, 
ajuda e muito. Hoje aferi 

pressão, glicose e marquei 
oftalmologista”, disse. As-
sim como Marcela, Vera 
Macedo não tem tempo 
para se cuidar, pois precisa 
dar atenção ao seu mari-
do que é acamado. “Sou-
be pela igreja do projeto 
e os atendimentos foram 
bem rápidos, educados e 

atenciosos. Fiquei muito 
satisfeita. Aferi pressão e 
glicose e vi que estavam 
alta, mas passei pelo mé-
dico que me orientou. Esse 
projeto é uma maravilha, 
pois tem muitas pessoas 
carentes e sem tempo para 
procurar uma unidade de 
saúde”, finalizou.

dIvuLgação/PMBR

anTonio CarLos
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Marcela da Silva conseguiu aferir a pressão e marcar exame para oftalmologista

bem
esTar

Ninguém gosta de 
sentir dor. É por isso 
que os analgésicos 
são uma classe de me-
dicamentos que não 
falta nas caixinhas de 
primeiros socorros de 
muitas famílias. Mui-
tos podem ser com-
prados sem receita 
médica, o que facilita 
o acesso a essas medi-
cações. 

No entanto, a FDA 
(organização dos Esta-
dos Unidos que regula 
alimentos e medica-
mentos, equivalente à 
Anvisa aqui no Brasil) 
fez um alerta essa se-
mana ao uso indiscri-
minado desse tipo de 
medicamento. Remé-
dios como a ibupro-

feno, diclofenaco e 
naproxeno estão rela-
cionados ao aumento 
dos casos de infarto e 
AVC. Eles também po-
dem causar o aumento 
da pressão arterial. 

De acordo com o 
órgão, mesmo o uso 
em curto prazo pode 
aumentar os riscos de 
problemas cardiovas-
culares. Pessoas com 
doenças cardiovascu-
lares estão em maior 
risco. Para consumir 
esses remédios de for-
ma mais segura, é im-
portante ter orientação 
médica, usar sempre a 
dose mínima recomen-
dada e não consumir 
dois desses medica-
mentos de uma vez. 
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MéDICo CIRURgIão 
CRM 52.77429-4 - RQE 14098

dr. Renato palhares é formado em medicina pela 
universidade iguaçu (uNiG). possui Residência médica em 

Cirurgia com título de especialista registrado no CRm-RJ (52.77429-4) 
e pós-graduação em Cirurgia plástica.

acompanhe o médico-cirurgião nas redes sociais: 
www.instagram.com/drrenatopalhares/www.facebook.com/drRenatoPPalhares

uso excessivo de 
analgésicos pode 
acarretar riscos à 
saúde do coração

segurança máxima é preciso 
Um projeto de lei que 

torna o espaço aéreo e ter-
restre dos complexos peni-
tenciários e unidades pri-
sionais áreas de segurança, 
definidas como as que 
exigem maior controle do 
Estado e ações para a segu-
rança das pessoas e preser-
vação da ordem pública foi 
aprovada pela Comissão de 
Segurança Pública da Câ-
mara dos Deputados. 

O Projeto de Lei 
1292/21, apresentado 
pelos deputados Gurgel 
(PSL-RJ) e Capitão Al-
berto Neto (Republicanos-
-AM), foi aprovado na 
forma do substitutivo do 
relator, deputado Lincoln 
Portela (PL-MG). “A ati-
vidade de segurança pe-
nitenciária deve operar 
intramuros e extramuros”, 
disseram os autores na 
justificativa do projeto. 
No substitutivo, o relator 
ampliou o escopo do texto, 
que prevê, no entorno de 
até 250 metros, restrição 

do sobrevoo de aeronaves; 
adequação ou até interrup-
ção do uso de celulares; e 
procedimentos, dentro dos 
limites legais, para controle 
da ocupação do solo e das 
atividades de residentes, 
frequentadores e empresas. 
“As áreas dos sistemas 
penitenciários são ex-
tremamente sensíveis a 
eventuais ações externas, 
demandando a definição 
de limites que possam 
estabelecer áreas de se-
gurança, o que exige esse 
tratamento diferenciado”, 
disse Lincoln Portela. 
A área de segurança servi-
rá para assegurar a fiscali-
zação, o controle e evitar 
fugas ou contato indevido 
dos presos, por qualquer 
meio, com o ambiente ex-
terno. Pelo texto aprova-
do, em caso de eventual 
sobrevoo de aeronaves, 
tripuladas ou não, as auto-
ridades competentes deve-
rão ser avisadas para ado-
ção das medidas cabíveis.

O governo do presidente Jair Bolsonaro empenhou R$ 909 mi-
lhões em emendas parlamentares dentro do chamado “orçamento 
secreto” nos dias 28 e 29 de outubro, às vésperas da votação da 

PEC dos Precatórios. 

A mulher apontada como uma das principais operadoras das frau-
des bancárias de uma quadrilha desmantelada pela Polícia Civil teria, 
de acordo com a Polícia Civil, um patrimônio incompatível com seus 

rendimentos.

A ‘bancada da bala’ 
na Câmara dos Verea-
dores do Rio teve frus-
trado os planos de vo-
tar e aprovar, o projeto 
de lei que pretendia 
permitir a fabricação 
e a comercialização de 
armas de fogo na capi-
tal carioca.

Com votação prevista 
para a última quinta-feira, 
o PL saiu da pauta de vo-
tação após o vereador Jor-
ge Felippe (DEM) apre-
sentar um substitutivo ao 
documento. O parlamen-
tar sugeriu uma mudança 
no texto original. 

BanCada da BaLa

TexTO suBsTiTuTivO  

Um grupo de 17 ve-
readores assinaram o 
substitutivo e endossa-
ram a proposta de Fe-
lippe. Com isso, o PL 
precisa retornar para 
as comissões da Casa, 
onde será avaliado pe-
los membros de cada 
colegiado. 

Desde 1991, a Lei Orgânica do 
Município proíbe a fabricação e a co-
mercialização de armas de fogo ou de 
munição e fogos de artifício no Rio, 
sendo a utilização destes últimos per-
mitida sempre por instituições. 

GaNHOu apOiO 

faBRICação PRoíBIda 

edItoRIaL

De autoria dos vereadores Gabriel 
Monteiro (PSD), Pedro Duarte (Novo), 
Celso Costa (Rep), Vitor Hugo (MDB) e 
Dr. Rogério Amorim (PSL), o texto de-
fende que essa indústria pode gerar em-
pregos e alavancar a economia carioca.

aLavanCaR a eConoMIa 

Jefferson Juvenal 
(AGIR) e Rafael Reis (sem 
partido) foram conhecer de 
perto o trabalho do capitão 
Jade Reis no comando da 
Operação Austin Presente, 
em Nova Iguaçu. O braço 

do programa Segurança 
Presente completou dois 
de atuação no município 
da Baixada Fluminense.

Os dois jovens militan-
tes da política iguaçuana 
prestigiaram a solenidade 

realizada na Praça de Aus-
tin, na última quarta-feira. 
A tropa da operação foi 
homenageada com reco-
nhecimento pelo esforço 
incondicional em comba-
ter a criminalidade. 

políticos conhecem programa austin presente

aRquIvo PessoaL 

LoNDRES - Um homem que 
fingiu ser policial, acusado de es-
tuprar e roubar duas prostitutas 
brasileiras em Londres, no Reino 
Unido, foi condenado ontem a 14 
anos de prisão por um tribunal no 
noroeste da capital britânica, acu-
sado dos crimes de estupro, roubo, 
falsa identidade e porte de imita-
ção de arma de fogo.

Pawel Pazola, de 51 anos, per-
manecerá sob liberdade condicio-
nal por mais quatro anos após o 

cumprimento de sua pena. Tam-
bém será obrigado legalmente a 
prestar informações às autorida-
des para avaliar e monitorar seu 
risco para a sociedade pelo resto 
da vida. Pazola, natural da Polô-
nia, mora no Reino Unido há mais 
de uma década. No início de se-
tembro, ele foi considerado culpa-
do de todas as acusações. Pazola 
conheceu ambas as vítimas usan-
do um site de acompanhantes on-
line. As duas prostitutas, que não 

tiveram os nomes revelados, não 
se conheciam antes dos ataques. 
Em ambos os casos, fazendo-se 
passar por policial, Pazola amea-
çou prender e deportar as vítimas. 
Ele então as estuprou e pegou de 
volta o dinheiro que havia inicial-
mente pago. Durante o segundo 
ataque, ele chegou a usar um dis-
tintivo policial falso e uma réplica 
de arma de fogo. Também roubou 
outro dinheiro que a mulher havia 
ganhado.

m
uN

dO

Falso policial é condenado por 
estuprar e roubar prostitutas brasileiras 
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CLIMa de fInaL

Torcida prepara 
festa para final 
da Libertadores

redação
horahmunicipios@gmail.com

A torcida do Flamen-
go se antecipou ao 
problema para con-

seguir fazer uma festa nas 
arquibancadas na final da 
Libertadores. Depois do 
veto há dois anos, em Lima, 
torcedores se mobilizaram e 
o clube fez uma solicitação 

formal na Conmebol pela 
autorização de ações como 
mosaico, bateria e balões.

Na decisão de 2019, em 
Lima, não foi permitido 
qualquer ação coletiva e 
nem mesmo individual. 
Muitos torcedores tiveram 
seus pertences confiscados 
pelas autoridades perua-
nas e perderam bandeiras, 
cartazes e faixas que fica-

ram penduradas do lado 
de fora do estádio Monu-
mental.

Desta vez, com mais um 
mês de antecedência, o Fla-
mengo acatou o pedido da 
torcida e solicitou o aval 
para festa na decisão con-
tra o Palmeiras, dia 27 de 
novembro, no estádio Cen-
tenário, em Montevidéu. A 
entidade ainda não respon-

deu ao pedido.
A festa prevista inclui 

mosaico, balões (15 mil no 
formato salsichão) e faixas 
verticais. As ações mar-
caram a campanha do bi-
campeonato em 2019, que, 

inclusive, tinha um mosai-
co que se completou fase a 
fase, das oitavas até a semi, 
com a frase “Jogaremos 
juntos pela Copa até o fim”.

Se aprovada, toda pro-
gramação será executada 

no setor Colombes, atrás 
do gol, que tem ingressos 
à venda com exclusividade 
para a torcida do Flamengo. 
A previsão é que cerca de 
10 mil rubro-negros ocu-
pem o espaço.
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Autoridades peruanas confiscaram bandeiras de torcedores em 2019

Depois do veto há dois anos, em Lima, clube 
fez uma solicitação formal na Conmebol

 O Fluminense venceu 
o Vasco por 3 a 1 e con-
quistou o título do Tor-
neio Super 8 Sub-11. Os 
gols de Lucas Suzano (2) 
e Ryan deram mais um 
título para os Moleques 
de Xerém, que estão so-
brando na categoria nesta 
temporada.

“Estou muito feliz com 
a conquista. É um traba-
lho de todos de Xerém e 
mais feliz do que a vitó-
ria, foi ver nossa equipe 
jogando uma final com 
coragem, com a posse de 
bola, envolvendo, com o 
DNA do Tricolor, com o 
DNA de Xerém. Estamos 
desenvolvendo estes me-
ninos para serem vence-
dores, para se tornarem 
pessoas melhores”, disse 

o técnico Diego Leonar-
do.

O torcedor do Flu-
minense que foi à Vila 
Olímpica de Duque de 
Caxias fazer uma lin-
da festa na manhã desta 
terça-feira, deixou o está-
dio encantado com a boa 
partida da molecadinha 
de Xerém. Desde o início 
da partida, o Fluminen-
se trocou passes e deu 
dribles desconcertantes 
no adversário. O Vasco 
apostava no chute para 
frente e conseguiu abrir 
o placar.

Porém, mostrando mui-
ta maturidade para idade, 
os Moleques de Xerém 
construíam o jogo desde 
a defesa até ao ataque 
e chegaram ao empate 

ainda no primeiro tempo 
com Ryan.

Na segunda etapa, o 
Fluminense seguiu do-
minando e a cada jogada 
ficava claro que o gol da 
virada iria acontecer a 
qualquer momento. Não 
demorou muito e Lucas 
Suzano recebeu um lin-
do passe, invadiu a área 
e tocou por cima do go-
leiro, fazendo 2 a 1 para 
o Tricolor. No desespe-
ro, o Vasco saiu para o 
jogo, mas ainda comple-
tamente envolvido pela 
qualidade técnica e tática 
da equipe tricolor, nada 
pôde fazer quando Lucas 
Suzano, novamente, in-
vadiu a área, acertou um 
belo chute e deu números 
finais ao jogo.

FuRaNdO 
a Rede .COm

 sub-11 do Fluminense é 
campeão do Torneio super 8

No segundo jogo do dia, o Flamen-
go Sub-17 teve uma grande atuação e 
goleou o Bangu por 5 a 0 no Estádio 
Luso Brasileiro, pela partida de volta 
das quartas de final do Campeona-
to Carioca da categoria. Os gols do 
Mengão foram marcados por Petter-
son (2), Victor Hugo, Zé Welinton e 

Vinícius. Com o resultado, o Mais 
Querido se classificou para as semifi-
nais do Estadual. 

fLaMengo 
goLeIa o Bangú 

PeLo CaRIoCa suB-17

andeRson LuIz

Botafogo muda operação e volta a lucrar com bilheteria do Nilton Santos
O Botafogo venceu o 

Confiança por 1 a 0, pela 33ª 
rodada da Série B do Bra-
sileiro, e está próximo do 
acesso à elite do futebol bra-
sileiro. Só que essa não é a 
única boa notícia. A volta do 
público e a boa fase na Série 

B fizeram o clube voltar a ter 
lucro em um jogo no Nilton 
Santos.

A notícia foi comemorada 
internamente por representar 
o esforço para tentar virar o 
jogo não só dentro de cam-
po, com a volta à elite, mas 

também nos bastidores, para 
transformar em rentáveis se-
tores que davam prejuízo. O 
saldo positivo veio, também, 
mesmo com a manutenção 
de ingressos mais acessíveis, 
em R$ 60 a inteira e R$ 30 
a meia, fora descontos para 

sócios. O lucro ainda é irri-
sório para o mundo do fute-
bol: quase R$ 13 mil. A des-
pesa do jogo foi de R$ 123 
mil, enquanto a arrecadação 
bateu nos R$ 135,5 mil. Mas 
os dirigentes consideram o 
contexto e comemoram os 

primeiros resultados da mu-
dança na política.

Contra o Confiança, 9.999 
ingressos foram disponibi-
lizados, e 4.129 torcedores 
assistiram a vitória da equi-
pe de Enderson Moreira. O 
público pagante foi de 3.920 

torcedores, com desconto 
de convidados e gratuida-
des. Com a antiga logística, 
a operação exigia mais do 
orçamento. Agora, a direto-
ria abriu menos setores do 
estádio para otimizar os re-
cursos.

Seja como volante ou 
como meia, a verdade é 
que dificilmente Yago Feli-
pe não está em campo pelo 
Fluminense. Nem mesmo 
quando torceu o tornoze-
lo contra o Barcelona de 
Guayaquil, pela Libertado-
res, ficou fora da partida se-
guinte, quatro dias depois, 
contra o Atlético-MG, em 
noite que marcou a reestreia 
de Marcão no comando tri-
color.  Com o treinador, in-
clusive, o camisa 20 foi titu-
lar em todos os jogos, com 
exceção do último, em que 
ficou fora da relação por do-
res na coxa esquerda. 

Mas não é de hoje que 
Yago tem total confiança da 
comissão técnica tricolor. 
Com Roger Machado, só fi-
cou fora das quatro primei-
ras partidas do Campeonato 
Carioca, quando a maioria 

do elenco principal recebeu 
folga após a classificação 
direta para a Libertadores, 
e na quarta rodada do Bra-
sileirão, no empate em 1 a 
1 com o Fortaleza, quando 
cumpriu suspensão automá-
tica por três cartões amare-
los.

Segundo levantamento 
do Espião Estatístico, Yago 
é o jogador de linha do Flu-
minense com mais minutos 
em campo na temporada: 
4.387. Do elenco em geral, 
fica atrás apenas do goleiro 
Marcos Felipe, que soma 
5.385.

Volante só não atuou na última rodada em 
razão de dores na coxa
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Yago Felipe é o jogador de linha do 
Fluminense mais utilizado na temporada

As torcidas de Guara-
ni e Vasco entraram em 
confronto do lado de fora 
do Brinco de Ouro antes 
do duelo entre os times, 
na quinta-feira à noite 
(4), pela rodada 33 da 
Série B.

Vídeos que circulam 
nas redes sociais mos-
tram a confusão, que 
aconteceu próximo à en-
trada dos visitantes no es-
tádio bugrino. É possível 
ouvir disparos de fogos 
e ver pedaços de madei-
ra sendo atirados. Ainda 
não há informações so-
bre feridos ou detidos. 

O Guarani tem 49 pon-
tos e está a quatro do G-4, 

enquanto o Vasco tem 47 
pontos.
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Torcidas de Guarani e vasco entram em 
confronto do lado de fora do Brinco de Ouro
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CaLendÁRIo

intervalo de 2ª dose 
da Pfizer passa 
a ser de 21 dias 

izabeLLe rodrigUes 

horahmunicipios@gmail.com

A Secretaria Municipal 
de Saúde informa que o 
intervalo mínimo entre a 

primeira e a segunda dose 
da vacina da Pfizer passou 
a ser de 21 dias para quem 
tem 20 anos ou mais. 

Quem está nessa situ-
ação deve procurar uma 
unidade para completar 

seu esquema vacinal. No 
dia 22 de outubro, a pasta 
já havia tomado a mesma 
medida para quem tem 30 
anos ou mais.

Profissionais e trabalha-
dores da saúde que toma-

ram a segunda dose na ci-
dade do Rio até 31 de maio 
e pacientes com alto grau 
de imunossupressão com 
12 anos ou mais também 
podem tomar a dose de re-
forço.

As unidades seguem 
aplicando a segunda dose, 
conforme a data estipulada 
no comprovante da primei-
ra.

Quem vai receber a va-
cina deve apresentar iden-

tificação original com foto, 
número do CPF e, se possí-
vel, a caderneta de vacina-
ção. Para a segunda dose, 
é importante levar também 
o comprovante da primeira 
aplicação.
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Calendário de vacinação contra a Covid segue na cidade

Decisão é válida somente para quem tem 20 anos ou mais e 
deve procurar uma unidade para completar seu esquema

O Rio de Janeiro está de 
volta ao Comitê Executi-
vo da União de Cidades 
Capitai Ibero-americanas 
(UCCI). Na XIX Assem-
bleia Geral da associação 
internacional, que come-
çou na quinta-feira (4), 
em Madri, na Espanha, o 
prefeito Eduardo Paes foi 
eleito para ocupar a vice-
-presidência de Meio Am-
biente e Sustentabilidade 
da UCCI pelo período de 
dois anos.

Na sessão plenária, os 
representantes das cida-
des-membro da UCCI 
aprovaram o Plano Es-
tratégico da organização 
e a programação para o 
período de  2021 a 2023. 
Sob o tema “Cidades para 

a Ibero-América: o futuro 
que nos une”, os líderes 
presentes também tiveram 
a oportunidade de debater 
estratégias para a recupe-
ração econômica e social 
das cidades da região.

Considerando o papel 
histórico do Rio na pro-
moção da agenda ambien-
tal e os compromissos da 
cidade com a recuperação 
sustentável e igualitá-
ria da pandemia da Co-
vid-19, a cidade propôs a 
construção de uma agen-
da comum para o meio 
ambiente com foco na 
perspectiva das capitais 
ibero-americanas.

A delegação da Pre-
feitura do Rio é chefiada 
pelo vice-prefeito,  Nilton 

Caldeira, e integrada pela 
Coordenadora Executiva 
da Coordenadoria Geral 
de Relações Internacio-
nais e Cooperação, Caro-
lina Tendler. 

A UCCI é uma associa-
ção internacional, cujos 
principais objetivos são 
constituir um modelo de 
convivência pacífica e 
desenvolvimento solidá-
rio, bem como a consoli-
dação de uma consciência 
que permita um melhor 
entendimento e coope-
ração entre os povos da 
esfera ibero-americana. 
Atualmente, 30 cidades 
fazem parte da rede, entre 
as quais o Rio de Janei-
ro, membro fundador da 
UCCI desde 1982.

Rio volta a fazer parte  do Comitê 
Executivo da União de Cidades 

Capitais Ibero-americanas

mourão diz que Brasil ‘não é 
nem nunca será vilão ambiental’
O vice-presidente da Re-

pública, general Hamilton 
Mourão, afirmou em um 
evento no Rio na sexta-fei-
ra (5), após participação na 
COP-26, que o Brasil “não 
é nem nunca será um vilão 
ambiental”.

Mourão participou da 
abertura da III Conferência 
de Comércio Internacional 
e Serviços do Mercosul, no 
Centro da cidade. No even-
to, ele defendeu as políticas 
de sustentabilidade ambien-
tal do país.

Durante a semana, Mou-
rão já tinha dito que o Brasil 
não precisava informar na 
COP26 como fará para cum-
prir as metas ambientais es-
tabelecidas até 2030. Segun-
do ele, isso é uma “questão 
interna”.

“O Brasil não é nem nun-
ca será um vilão ambiental. 

Quem conhece esse país de 
norte a sul sabe a quantida-
de de vegetação original que 
aqui está preservada”, argu-
mentou.

O vice-presidente defen-
deu que o governo federal 
vem batalhando para impe-
dir o desmatamento ilegal na 
Amazônia.

“O combate ao desmata-
mento ilegal na Amazônia 
é uma das bases para um 
futuro sustentável da região. 
Desenvolver a Amazônia é 

desenvolver o Brasil”, pon-
derou.

Para isso, Mourão afir-
mou, em seu discurso de 20 
minutos, que o governo e a 
iniciativa privada precisam 
apostar em iniciativas de 
crescimento verde, bioeco-
nomia e de pagamento por 
serviços ambientais.

“Sim, senhoras e senho-
res. Se vamos preservar 80% 
da Amazônia brasileira, te-
mos que receber por isso”, 
disse o vice-presidente.

Mourão participa da abertura da conferência
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ambev doou cerca de R$ 2 milhões em materiais e serviços
A Prefeitura do Rio entre-

gou a reforma do sistema de 
ar-condicionado central do 
Hospital Municipal Ronaldo 
Gazolla (HMRG), em Acari. 
Como fruto de uma parceria 
inédita, a Ambev doou cerca 
de R$ 2 milhões em mate-
riais e serviços ao município 
e ficou responsável pela ex-
tensa manutenção corretiva 
do sistema, restabelecendo 
a condição de funcionamen-
to e climatização para 26 
enfermarias localizadas no 
quarto e no quinto pisos da 
unidade e para outros setores 
estratégicos do primeiro e do 
segundo andares, como os 
centros cirúrgicos.

“Cada vez mais, preci-
samos dessa parceria com 
o setor privado, essa res-
ponsabilidade social que as 
empresas têm com o Brasil. 
Quanto mais parcerias nós 
pudermos fazer, melhor. É 
uma cultura importante que 
precisamos criar no Brasil e 
deixo, aqui, meus agradeci-

mentos”, afirmou o prefeito 
do Rio, Eduardo Paes.

A revitalização foi com-
pleta e incluiu reparos desde 
a troca e limpeza de peças 
estratégicas para o funcio-
namento do sistema, como 
bombas de água gelada e de 
condensação e torres de ar-
refecimento, até a correção 
e modernização de equipa-
mentos, que foram levados 
a uma fábrica da Ambev 
para fazer os ajustes. Como 
há similaridade entre os sis-
temas de refrigeração das 
cervejarias com o hospitalar, 
a companhia reuniu 25 co-
laboradores do seu time de 
manutenção, com dedicação 
exclusiva, para atuar no Ro-
naldo Gazolla. Engenheiros 
e técnicos uniram conheci-
mento industrial e muita tec-
nologia para solucionar uma 
das questões mais sensíveis 
do HMRG.

“É um legado que fica 
para a cidade. Conheço esse 
hospital desde 2009 e ele 

nunca conseguiu funcionar 
plenamente, pelo tamanho 
que tem, pela complexida-
de e dificuldades estruturais 
que tinha. Ver o sistema de 
ar condicionado funcionan-
do é muito emocionante”, 
destacou o secretário mu-
nicipal de Saúde, Daniel 
Soranz. Foi o maior inves-
timento em manutenção do 
sistema de ar-condicionado 
central desde a inauguração 
do hospital, em março de 
2008. O serviço trará con-
forto para pacientes e fun-
cionários, além de manter 

uma temperatura ambiente 
mais segura para o controle 
de infecções.

“O sentimento de estar 
aqui é de orgulho e a men-
sagem que deixo é a de 
obrigado por ter deixado a 
gente participar dessa histó-
ria. Nossa decisão foi passar 
por essa pandemia deixando 
o nosso grão de areia de aju-
da, com algum tipo de lega-
do”, frisou o CEO da Am-
bev, Jean Jereissati Neto.

O HMRG é originalmente 
um hospital de retaguarda, 
voltado à realização de cirur-

gias consideradas eletivas, 
atendimento ambulatorial 
em especialidades e interna-
ção de pacientes de diversas 
patologias. Com a chegada 
da pandemia de Covid-19 
ao Brasil, a partir de março 
de 2020 foi adaptado, teve o 
número de leitos ampliado e 
foi dedicado exclusivamente 
à internação e tratamento de 
pacientes com quadros mais 
graves da doença, em leitos 
de enfermaria ou UTI. Desde 
então, atendeu 14.817 pesso-
as com complicações rela-
cionadas à infecção causada 
pelo novo coronavírus.

Com a redução dos índi-
ces de contágio e hospitali-
zações pela Covid-19, após 
o avanço da campanha de 
vacinação imunizando gran-
de parte da população cario-
ca, a Secretaria Municipal 
de Saúde começou a desmo-
bilizar parte dos leitos então 
dedicados à doença. Em 1º 
de outubro, o HMRG reto-
mou então os atendimentos 

de pacientes pelas especiali-
dades, convertendo 100 (48 
de UTI e 52 de enfermaria) 
dos 420 leitos para o aten-
dimento a outras patologias 
e voltando a realizar cirur-
gias eletivas como hérnia, 
tireoide e vesícula. Desde 
então, foram atendidos 455 
pacientes com outros pro-
blemas de saúde. O Hospital 
Ronaldo Gazolla também 
segue como referência no 
monitoramento de sequelas 
pós-infecção pela Covid-19. 
Atualmente, a unidade 
conta com uma enferma-
ria exclusiva para pessoas 
que apresentam dificulda-
des neurológicas, motoras, 
respiratórias, psicológicas, 
cardiológicas, entre outras. 
Além disso, a unidade con-
tará com um Centro de Rea-
bilitação para que os pacien-
tes sejam acompanhados de 
perto por profissionais espe-
cializados, recebendo todo o 
suporte necessário para sua 
plena recuperação.

dIvuLgação

Parceria leva melhorias ao Hospital Municipal Ronaldo gazolla

eventos-teste no Rio reuniram 62 mil pessoas, e só 32 tiveram Covid depois
Em 24 eventos-teste mo-

nitorados pela Prefeitura do 
Rio, apenas 32 das 62.203 
pessoas que compareceram 
se contaminaram com o co-
ronavírus depois — ou uma 

incidência de 0,05%. Já 
outros 156 já estavam com 
Covid antes e foram barra-
dos.

Os números constam do 
44º Boletim Epidemiológi-

co do município, divulgado 
na sexta-feira (5). Mortes, 
casos graves e internações 
continuam com tendência 
de queda. Pela segunda se-
mana consecutiva, todos 

os bairros do Rio ficaram 
na bandeira verde, de risco 
baixo, para a Covid.

As nove partidas de fute-
bol e os 15 shows ou festas 
mostrados no balanço desta 

sexta já completaram os 14 
dias de monitoramento. Fo-
ram 24 contaminados após 
os jogos (uma incidência de 
0,04%) e oito nos demais 
eventos (0,05%).

“Todos os eventos-teste 
apresentaram taxa de inci-
dência menor do que o Mu-
nicípio do Rio no momento 
da sua realização”, disse a 
Prefeitura, em nota.
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marília mendonça e mais quatro morrem em queda de avião em mG 
MINAS gERAIS - A cantora Marí-

lia Mendonça, de 26 anos, e mais qua-
tro pessoas morreram na queda de um 
bimotor, em Minas Gerais, na tarde de 
ontem. A artista, um dos nomes mais 
populares da música brasileira no mo-
mento, estava a caminho de um show 
na cidade de Caratinga. Ela deixa o fi-
lho Léo, que tem menos de 2 anos.

O avião de pequeno porte, que havia 
decolado de Goiânia, caiu em uma área 
perto de uma cachoeira na serra da ci-
dade de Piedade de Caratinga, no inte-
rior do estado. Além de Marília, morre-
ram o piloto, o copiloto, o seu produtor 
Henrique Ribeiro e o seu tio e assessor 
Abicieli Silveira Dias Filho. A cantora 
chegou a postar fotos em redes sociais 
dentro do avião. 

Em nota, a assessoria de imprensa da 

cantora divulgou é “com imenso pesar, 
nós, assessoria de imprensa da canto-
ra Marília Mendonça, confirmamos a 
sua morte, de seu produtor Henrique 
Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Sil-
veira Dias Filho, do piloto e co-pilto 

do avião, os quais iremos preservar os 
nomes neste momento.”

 Capacidade 
A aeronave, um bimotor Beech Air-

craft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, 

prefixo PT-ONJ, com capacidade para 
seis passageiros, estava em situação 
regular e tinha autorização para circu-
lação de Taxi aéreo, segundo a Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac). Ain-
da não se sabe as causas do acidente. 

RePRodução 

oPeRação veRItas

presa por fraudes bancárias exibe 
passeios de iate nas redes sociais

A mulher apon-
tada como uma 
das principais 

operadoras das fraudes 
bancárias de uma qua-
drilha desmantelada pela 
Polícia Civil na última 
quinta-feira na Operação 
Veritas teria, de acordo 
com as investigações, um 
patrimônio incompatível 
com seus rendimentos. 
Ela foi presa.

De acordo com a de-
cisão que determinou a 
prisão, Mariana Ribeiro 
Colonese não tinha vín-
culo empregatício ou par-
ticipação societária que 
justificasse o alto padrão 
que ostentava nas redes 
sociais. Nas imagens, ela 
aparece em passeios de 
barco e em casas notur-
nas. A decisão também 
afirma que Mariana era 
sempre acionada pelos lí-

deres da organização cri-
minosa.

Foram identificados 
depósitos nas conta dela, 
o que corroboraria, se-
gundo a polícia, que ela 
não apenas ajudaria no 
cometimento das fraudes, 
mas também no esquema 
de lavagem de dinheiro.

operação 
Veritas

Durante a Operação 
Veritas, equipes da Dele-
gacia de Combate às Or-
ganizações Criminosas e 
à Lavagem de Dinheiro 
prenderam 9 pessoas. A 
ação teve apoio do Nú-
cleo de Operações com 
Criptoativos, da Coorde-
nação-Geral de Combate 
ao Crime Organizado do 
Ministério da Justiça, e 
da Polícia Civil de Per-
nambuco.

A polícia estima que 
o bando movimentou ao 
menos R$ 13 milhões nos 
últimos meses, ora com-

pensando cheques, ora 
fazendo transações em 

máquinas de cartões dos 
próprios fraudadores, em 

benefício de empresas de 
fachada. O dinheiro des-

viado era gasto em itens 
de luxo, como carros.

anTonio CarLos

horahmunicipios@gmail.com
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Mulher não tinha participação societária que justificasse o alto padrão que ostentava 

Mariana Colonese e Eduardo ‘Frango’, dois dos alvos da operação Veritas contra fraudes bancárias 

O juiz Marcelo Rubioli, 
da 1ª Vara Criminal Espe-
cializada determinou ainda 
o sequestro de bens móveis 
e imóveis e o bloqueio de 
contas dos envolvidos e 
expediu mais um manda-

do de prisão domiciliar de 
uma das indiciadas, fora os 
mandados de prisão. As in-
vestigações duraram mais 
de um ano.

Eduardo da Costa Fer-
reira, o Frango, apontado 

como o chefe da quadri-
lha, foi preso em casa, em 
Camboinhas, em Niterói. 
Um sargento da Polícia 
Militar também foi pego.

A polícia afirma que a 
quadrilha de Frango inter-

ceptava folhas de cheques 
e clonava cartões de crédito 
de clientes em todo o país. 
Frango já tinha passagens 
na polícia por estelionato, 
receptação de veículo e fal-
sificação de identidade.

seQuesTRO de BeNs 

RJ ganha nova Delegacia On-line
A Secretaria de 

Estado de Polícia 
Civil (Sepol) do Rio 
de Janeiro lançou na 
última quarta-feira, 
um novo conceito 
de atendimento on-
-line para a popula-
ção fluminense. A 
ferramenta, que está 
mais intuitiva e na-
vegável, utiliza mé-
todo de inteligência 
artificial para faci-
litar o usuário, dei-
xando o canal mais 
moderno e evitando 
subnotificações. A nova De-
legacia On-linetambém dei-
xa de ser um pré-registro e 
passará a formalizar a quei-
xa conforme acontece nas 
unidades físicas. 

Com o novo formato, 
não será mais necessário 
que a vítima escreva a nar-

rativa do fato. Por meio de 
perguntas direcionadas, o 
sistema automaticamente 
transcreve a dinâmica com 
informações de interesse à 
investigação. A plataforma 
também possui um espaço 
destinado à inserção de da-
dos adicionais caso a par-
te queira sinalizar outras 

questões relacionadas ao 
crime. Provas documen-
tais também poderão ser 
anexadas. Outra novidade 
da ferramenta é a possibili-
dade de registrar crimes de 
violência contra a mulher. 
Apenas no caso de pedido 
de medida protetiva é que 
a vítima deve se apresentar 

na delegacia para 
análise do fato pela 
autoridade policial.

Para confeccio-
nar o Registro de 
Ocorrência (RO) 
on-line, é neces-
sário ter endereço 
eletrônico, uma vez 
que toda comunica-
ção entre a polícia 
e o usuário será por 
este canal. Também 
via e-mail serão en-
viados o código de 
validação, o núme-
ro do procedimen-

to e encaminhamento para 
exame de corpo de deli-
to em casos específicos. 
Na ausência de informa-
ções, os agentes entrarão 
em contato com a pessoa 
e agendarão dia e horário 
para o comparecimento à 
unidade policial.

A ferramenta utiliza método de inteligência artificial para facilitar o usuário

RePRodução

Agentes da Delegacia 
Especializada de Crimes 
Contra a Fazenda, a Ad-
ministração Pública e o 
Patrimônio do Estado do 
Rio de Janeiro (Delfaz) 
e do Grupo de Atuação 
Especializada em Com-
bate à Sonegação Fiscal 
e aos Ilícitos contra a Or-
dem Tributária (GAESF/
MPRJ) saíram para cum-
prir mandados de busca 
e apreensão.

A fraude é feita, se-
gundo o MPRJ e a Po-
lícia Civil, através do 
acúmulo de expressivo 
volume de créditos do 
ICMS decorrentes de 
operações simuladas de 
compra e venda de mer-

cadorias e, assim, sone-
gar os valores desse do 
ICMS a serem recolhi-
dos aos cofres públicos 
estaduais.

De acordo com as in-
vestigações, o esquema 
envolveria a utilização 
de pessoas interpostas na 
composição societária 
de empresas integran-
tes de um mesmo grupo 
econômico, que atua no 
segmento atacadista de 
alimentos.

Também dão apoio na 
operação a Coordenado-
ria de Segurança e Inteli-
gência (CSI) do MPRJ e 
Auditores-Fiscais da Se-
cretaria de Estado de Fa-
zenda do Rio de Janeiro.

Operação mira fraudes 
fiscais de mais de R$ 

200 milhões no RJ

Marília Mendonça estava no bimotor que caiu perto de uma cachoeira. Corpo da artista é resgatado pelos bombeiros
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O Ministério da Edu-
cação publicou no 
Diário Oficial da 

União a portaria que pror-
roga, para 31 de dezembro, 
o prazo para a renovação 
semestral dos contratos de 
financiamentos concedi-
dos pelo Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies), 
simplificados e não simplifi-
cados, do 1º e 2º semestres 
de 2021.

Os aditamentos de reno-
vação semestral devem ser 
feitos por meio do Sistema 
Informatizado do Fies (Sis-
FIES), disponível na página 

eletrônica do Ministério da 
Educação. 

A prorrogação do prazo 
tem por objetivo garantir 
que todos os estudantes pos-
sam realizar os aditamentos 

neste período de pandemia 
de covid-19.

No caso de aditamento 
não simplificado, quando 
há alteração nas cláusulas 
do contrato, como mudan-

ça de fiador, por exemplo, 
o estudante precisa levar a 
documentação comprobató-
ria ao banco para finalizar a 
renovação. Já nos aditamen-
tos simplificados, a renova-

ção é formalizada a partir da 
validação do estudante no 
sistema.

Os contratos do Fies de-
vem ser renovados semes-
tralmente. O pedido de adi-
tamento é feito inicialmente 
pelas instituições de ensino 
e, em seguida, os estudantes 
devem validar as informa-
ções inseridas pelas faculda-
des no SisFies.

O Fies é o programa do 
Governo Federal que tem 
como meta facilitar o aces-
so ao crédito para financia-
mento de cursos de ensino 
superior oferecidos por ins-
tituições privadas.

Criado em 1999, ele é 
ofertado em duas modali-

dades desde 2018, por meio 
do Fies e do Programa de 
Financiamento Estudantil 
(P-Fies). O primeiro é ope-
rado pelo governo federal, 
sem incidência de juros, 
para estudantes que têm 
renda familiar de até três 
salários mínimos por pes-
soa. O percentual máximo 
do valor do curso finan-
ciado é definido de acordo 
com a renda familiar e os 
encargos educacionais co-
brados pelas instituições de 
ensino.

O P-Fies funciona com 
recursos dos fundos consti-
tucionais e dos bancos pri-
vados participantes, o que 
implica cobrança de juros.

ministério da educação prorroga prazo 
para renovação de contratos do Fies

dIvuLgação

fundo estudantIL

prorrogação tem objetivo de garantir que estudantes realizem os aditamentos neste período de pandemia

Portaria foi publicada no Diário Oficial da União

izabeLLe rodrigUes 

horahmunicipios@gmail.com

primeiro leilão do 5G 
movimenta R$ 46,79 bilhões

O leilão do 5G, para se-
lecionar as operadoras de 
serviços de conectividade 
utilizando a quinta geração 
da telefonia móvel, arre-
cadou R$ 46,79 bilhões. O 
valor ficou abaixo dos R$ 
50 bilhões previsto inicial-
mente pelo governo, pois 
nem todos os lotes foram 
arrematados. A informação 
foi divulgada pela Agência 
Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel) após o en-
cerramento da análise das 
propostas.

De acordo com o órgão, 
ainda assim, considerando 
as faixas contratados, hou-
ve ágio (valor acima do pre-
visto) de R$ 5 bilhões, cer-
ca de 12%. Nos próximos 
dias, o governo e a Anatel 
devem decidir se esse valor 
total será destinado como 
outorga ao governo ou se 
serão revertidos em investi-
mentos no setor.

Segundo a Anatel, é co-
mum em leilões que alguns 

lotes não sejam contratados. 
Nesse leilão, mais de 85% 
de tudo que foi colocado a 
venda foi comercializado e 
todas as obrigações de co-
bertura foram assumidas. 
Os lotes que sobraram po-
derão ser reeditados em um 
novo leilão.

O processo licitatório 
começou, quando as ope-
radoras já em atuação no 
país, Claro, Vivo e TIM, ar-
remataram o lote principal 
do leilão, de abrangência 
nacional, pelo valor de R$ 
1,1 bilhão. Além delas, no 

âmbito regional, empresas 
atuantes como Sercomtel 
e Algar Telecom também 
levaram lotes e seis novas 
operadoras entrarão em 
operação no mercado - Wi-
nity II, Brisanet, Consórcio 
5G Sul, Neko, Fly Link, 
Cloud2u.

O leilão consistiu em 
uma concorrência em qua-
tro faixas de radiofrequên-
cias - 700 MHz; 2,3 GHz; 
3,5 GHz; e 26 GHz, que 
têm finalidades específicas 
de mercado, divididas em 
diversos lotes.

dIvuLgação

Seis novas operadoras entrarão no mercado

Um teste do comprimi-
do antiviral experimental 
contra covid-19, da Pfizer, 
foi interrompido antes do 
previsto depois que se de-
monstrou que o remédio 
diminui em 89% as chan-
ces de hospitalização ou 
morte em adultos com ris-
co de desenvolver a doença 
de forma grave, anunciou a 
empresa na sexta-feira (5).

Os resultados parecem 
superar os do comprimido 
molnupiravir, da MSD, que 
no mês passado mostrou 
diminuir à metade a proba-
bilidade de hospitalização 
ou morte de pacientes de 
covid-19 também com ris-
co alto de desenvolverem 
uma doença grave.

Nenhuma das empresas 
disponibilizou os dados 
completos dos testes.

O tratamento combina-
do, que terá o nome comer-
cial Paxlovid, consiste em 
três comprimidos adminis-
trados duas vezes por dia.

A análise planejada de 
1.219 pacientes do estudo 
da Pfizer analisou hospita-
lizações e mortes de pes-
soas diagnosticadas com 
covid-19 de branda a mo-
derada, com pelo menos 
um fator de risco de desen-
volvimento da doença de 
forma grave, como obesi-
dade ou idade avançada.

A farmacêutica infor-
mou ainda que 0,8% dos 
que receberam o medica-
mento três dias depois do 
surgimento de sintomas 
foram hospitalizados, e 
que nenhum havia morrido 
depois de 28 dias de trata-
mento.

Pfizer: comprimido 
antiviral reduz risco de 

covid-19 grave em 89%

Metade dos combustíveis 
fósseis poderá ser inútil em 2036

Cerca de metade dos 
combustíveis fósseis do 
mundo poderá ser desneces-
sária e produzir muito pou-
co lucro dentro de 15 anos, 
devido à transição energéti-
ca. Um novo estudo revela, 
no entanto, que os países 

que começarem mais cedo a 
desativar o uso desses com-
bustíveis poderão conseguir 
reduzir algumas das per-
das. Ou seja, a prevalência 
de energias mais limpas no 
mercado deverá ser bené-
fica para a economia de al-

guns países e irá compensar 
as perdas para a economia 
global. A transição, porém, 
pode trazer grande instabi-
lidade e até provocar uma 
crise financeira como a de 
2008, alertam os especialis-
tas

Estudo publicado na re-
vista Nature mostra que 
metade dos ativos de com-
bustíveis fósseis no mundo 
pode tornar-se desnecessária 
dentro de 15 anos.

As empresas ligadas a 
esse tipo de exploração po-
derão ficar na posse de “ati-
vos ociosos”: infraestrutura, 
terrenos, fábricas e inves-
timentos. O valor desses 
combustíveis fósseis poderá 
cair ao ponto de já não ser 
possível às empresas lucrar 
de nenhuma forma.

dIvuLgação

Seis novas operadoras entrarão no mercado

O Governo anunciou 
a redução em 10% das 
tarifas de importação de 
aproximadamente 87% 
dos bens e serviços im-
portados pelo país até o 
dia 31 de dezembro de 
2022.

Em nota conjunta, di-
vulgada pelo Ministérios 
da Economia e das Rela-
ções Exteriores, o gover-
no diz que a medida “jus-
tifica-se pela situação de 
urgência trazida pela 
pandemia de covid-19 e 
pela necessidade de po-
der contar, de forma ime-
diata, com instrumento 
que possa contribuir para 
aliviar seus efeitos ne-
gativos sobre a vida e a 
saúde da população bra-
sileira”.

O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, dis-
se na sexta-feira (5) que 
essa redução nas tarifas 

de importação vai aju-
dar a moderar a inflação 
no país. Ele comentou o 
corte nas alíquotas du-
rante sua participação na 
terceira edição da Con-
ferência de Comércio 
Internacional e Serviços 
do Mercosul, promovida 
pelo Conselho de Câma-
ras de Comércio do blo-
co econômico.

“A nossa Tarifa Exter-
na Comum ainda é mui-
to elevada e isso num 
momento como o atual, 
em que nós temos uma 
pressão inflacionária for-
te na economia brasileira 
e gostaríamos de dar um 
choque de oferta, facilitar 
a entrada de importações 
para dar uma moderação 
nos reajustes de preços, 
é o momento ideal para 
fazer uma abertura, ain-
da que tímida, da econo-
mia”, afirmou o ministro.

Brasil corta em 10% as 
tarifas de importação

A Coordenadoria Exe-
cutiva de Promoção da 
Igualdade Racial (CE-
PIR), órgão da Secretaria 
Municipal de Governo e 
Integridade Pública, lan-
çou a programação do 
Novembro Negro 2021. 
Essa é a primeira vez que 
a cidade promove um 
mês inteiro de ações vol-
tadas ao tema.

O Novembro Negro 
ocorre por meio de par-
ceria com as Secretarias 
Municipais de Cultura, 
Conservação, Educa-
ção e Saúde, Secretarias 
Especiais de Juventude 
Carioca e de Políticas e 
Promoção da Mulher, e 
Coordenadorias Executi-
va de Diversidade Reli-
giosa, Fundação Planetá-
rio e Conselho Municipal 
de Defesa dos Direitos 
do Negro (Comdedine).

Ao longo do mês estão 
previstas ações culturais, 
como homenagens a per-
sonalidades negras nas 
estações de BRT e VLT, 
e o lançamento de inicia-
tivas como o edital Terri-
tórios Antirracistas para 
a Promoção da Igualdade 
Racial, que irá fomentar 
práticas, projetos e ativi-
dades relacionados à cul-
tura negra, por meio da 
CEPIR. A programação 
completa está em https://
novembronegro.prefeitu-
ra.rio/.

prefeitura lança 
Novembro Negro

Cidade promove um 
mês inteiro de ações 

voltadas ao tema

RePRodução 
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ingredientes

modo de preparo

Bolo gelado fácil

1 caixa de bolo de coco
1 envelope de gelatina em pó 
incolor sem sabor
3 colheres (sopa) de água
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite
1 vidro de leite de coco
2 latas de leite (use a lata de 
leite condensado vazia para 
medir)
2 xícaras (chá) de chantilly 
pronto
1 xícara (chá) de coco ralado
Margarina e farinha de trigo 
para untar e enfarinhar

Prepare a massa do bolo 
conforme as instruções da 
embalagem.
Coloque em uma fôrma de 
30cm de diâmetro untada e 
enfarinhada.
Leve ao forno médio, prea-
quecido, por 30 minutos, ou 
até que enfiando um palito, 
ele saia limpo.
Retire e desenforme.
Hidrate a gelatina na água e 
dissolva em banho maria.
Bata no liquidificador com os 
ingredientes restantes, me-
nos o coco.
Forre a fôrma em que assou 
o bolo com papel alumínio, 
alisando bem, e despeje me-
tade do líquido na Fõrma for-
rada.
Coloque o bolo sobre o líqui-
do.
Cubra com papel alumínio e 
leve à geladeira por 2 horas.
Retire, desenforme, cubra 
com o chantilly e polvilhe o 
coco.
Sirva em seguida. 

Repolho refogado

1 repolho médio (mais ou me-
nos 1,2kg)
3 colheres (sopa) de óleo
1/2 cebola média picada em 
pedaços grandes
1 dente de alho picado
2 tomates maduros, picados 
em pedaços grandes
2 cebolinhas verdes cortadas 
em rodelas
Salsa picada a gosto
Sal e pimenta do reino a gos-
to

ingredientes

modo de preparo

Corte o repolho em qua-
tro partes e elimine o miolo 
duro.
Corte em tiras não muito fi-
nas e lave bem.
Deixe no escorredor por al-
guns minutos, para retirar 
todo o excesso de água.
Aqueça o óleo numa panela 
e frite ligeiramente a cebola 
e o alho.
Junte o tomate e os tem-
peros verdes, mexa bem e 
refogue por alguns minutos.
Acrescente o repolho pica-
do.
Tempere com sal e pimenta 
do reino e mexa bem.
Abaixe o fogo ao mínimo e 
tampe a panela.
Deixe cozinhar até que o 
repolho esteja cozido, mas 
não macio demais (mais ou 
menos 20 minutos).
Se necessário, respingue 
um pouco de água.
Sirva em seguida, acompa-
nhando carnes em geral.

Câmara Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

HOMOLOGAÇÃO
O Presidente da Câmara Municipal no uso de suas 
atribuições, face ao contido nos autos, sobretudo a 
manifestação do Controlador Geral acerca do Pregão 
Presencial n° 010/2021, HOMOLOGA a presente lici-
tação, adjudicando seu objeto em favor da empresa: 
RTT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, vencedora 
de todos os itens, perfazendo o valor global de R$ 
14.519,72 (Quatorze mil, quinhentos e dezenove reais 
e setenta e dois centavos), referente ao fornecimento 
de equipamentos de controle de acesso, para realizar 
o controle de entradas e saídas da Câmara Municipal 
de Belford Roxo.

Belford Roxo, 27 de outubro de 2021.

SiDnEY CORREiA
(SiDnEY CAnELLA)

Vereador presidente da Câmara
Municipal de Belford Roxo

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
ESTADO DO RiO DE JAnEiRO 

pREFEiTuRA MuniCipAL DE BELFORD ROxO 
  COnSTRuinDO uM nOVO TEMpO

 05 DE nOVEMBRO puBLiCADO EM 06/11/2021

DECRETO n° 5285, DE 05 DE nOVEMBRO DE 2021 

Abre em favor de diversos órgãos, Crédito Suplementar de R$ 36.000.000,00 (Trin-
ta e seis milhões de reais), para reforço das dotações consignadas no orçamento 
vigente.
O pREFEiTO DO MunÌCipiO DE BELFORD ROxO, no uso de suas atribuições, 
com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 17 de março 
de 1964, e tendo em vista a autorização constante nos artigos 8º da Lei Municipal 
1.616 de 18 de janeiro de 2021.

Considerando ainda o descrito no parágrafo único do ar-
tigo 8º da Lei Municipal 1.616 de 18 de janeiro de 2021.                                                                                                                                            
                                                

 DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 36.000.000,00 (Trinta e 
seis milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I deste 
Decreto;
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior de-
correrão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste 
Decreto, conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 
4.320, de 17 de março de 1964 e
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

Anexo i
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE pROGRAMA DESpESA FOnTE SupLEMEn-
TAÇÃO

SEMFA SEMFA 05.01.28.846.010.0.002 4.6.90.71.00 00 600.000,00

SEMAD SEMAD 04.01.04.122.001.2.025 3.1.90.96.00 00 40.000,00

SEMAD SEMAD 04.01.11.331.009.2.029 3.1.90.13.03 00 250.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.1.90.13.03 15 1.000.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.365.022.2.041 3.1.90.04.00 15 5.000.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.365.022.2.041 3.1.90.11.00 15 2.500.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.367.025.2.042 3.1.90.04.00 15 900.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.367.025.2.042 3.1.90.11.00 15 100.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.122.001.2.006 3.1.90.04.00 92 50.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.122.001.2.006 3.1.90.04.00 16 700.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.122.001.2.006 3.1.90.11.00 92 10.000.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.122.001.2.006 3.1.90.13.03 92 2.800.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.301.048.2.007 3.1.90.04.00 16 2.000.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.301.066.2.008 3.1.90.13.03 92 10.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.028.2.010 3.1.90.04.00 16 8.750.000,00

SEMASC SEMASC 56.01.08.244.045.2.024 3.1.90.11.00 00 400.000,00

SEMASC SEMASC 56.01.08.244.045.2.024 3.1.90.11.00 17 900.000,00

Anexo ii
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE pROGRAMA DESpESA FOnTE AnuLAÇÃO

SEMAD SEMAD 04.01.04.122.001.2.025 3.1.90.11.00 00 3.000.000,00

SEMAD SEMAD 04.01.04.122.001.2.025 3.3.90.40.00 00 40.000,00

SEMAD SEMAD 04.01.11.331.009.2.029 3.1.90.11.50 00 40.000,00

SEMAD SEMAD 04.01.11.331.009.2.029 3.3.90.08.56 00 110.000,00

SEMAD SEMAD 04.01.11.331.009.2.029 3.3.90.46.00 00 900.000,00

SEMAD SEMAD 04.01.11.331.009.2.029 3.3.90.49.00 00 700.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.019.1.013 4.4.90.51.00 15 1.000.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.016.2.039 3.3.90.30.00 91 2.000.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.1.90.04.00 15 2.500.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.1.90.04.00 15 2.500.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.1.90.11.00 91 5.050.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.1.90.11.00 15 3.500.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.1.90.13.03 91 400.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.3.90.08.56 91 200.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.030.1.039 4.4.90.51.00 16 7.850.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.301.048.2.007 3.1.90.13.03 92 250.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.301.048.2.007 3.1.90.04.00 16 1.200.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.301.066.2.008 3.1.90.04.00 16 400.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.305.050.2.014 3.1.90.04.00 16 2.000.000,00

SEMASC SEMASC 56.01.08.244.045.2.024 3.1.90.04.00 17 700.000,00

SEMASC SEMASC 56.01.08.244.045.2.024 3.3.90.39.00 17 200.000,00

SMOCAP SMOCAP 73.01.15.451.013.1.002 4.4.90.51.00 00 1.460.000,00

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO
Prefeito 

SECRETARiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO

pORTARiA nº 1953/SEMAD/2021 DE 28 DE JunHO DE 2021
A Secretaria Municipal de Administração, juntamente com a Secretaria Municipal de 
Fazenda, usando de suas atribuições legais, tendo em vista deliberação 277/17 do 
TCE/RJ, a averiguação das irregularidades encontradas pelo TCE/RJ em processo 
de n° 226.810/18 e a competência dos referidos Secretários Municipais de INSTAU-
RAR Tomada de Contas conjunta entre as Secretarias, de forma a verificar, elucidar 
e sanar os apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas Estadual no referido proces-
so, quanto às divergências entre o Setor de Patrimônio e a Contabilidade Municipal 
nos exercícios de 2014 a 2019.

RESOLVE:

Art. 1° Constituir Comissão para a realização de Tomadas de Contas, em conjunto 
com a Secretaria Municipal de Fazenda, para apurar as divergências apontadas pelo 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, em processo n° 226.810-8/15.

Art. 2° Designar os servidores: Monique Souza Gonçalves, matrícula 60/82.971; Si-
mone Moreira Dantas, matrícula 11/021.020; e André Almeida do Nascimento, ma-
trícula 10/20346, para, sob a presidência do primeiro, realizar Tomada de Contas de 
que trata o art. 1° desta portaria.

Art. 3° Estabelecer o prazo de 30 dias para a realização dos trabalhos e emissão do 
respectivo relatório

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

RAFAEL xAViER DE ALBuQuERQuE
Secretário Municipal de Fazenda

Mat. 60/71386

Republicado por incorreção

pORTARiA nº 2298/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO DE 2021
A Secretaria Municipal de Administração, juntamente com a Secretaria Municipal 
de Fazenda, usando de suas atribuições legais, conforme deliberação 279/17 do 
TCE/RJ, considerando a solicitação de prorrogação do prazo final, formulada e fun-
damentada pelo presidente da Comissão de Tomada de Contas, portaria n° 1953/
SEMAD/2021, formada para verificar, elucidar e sanar os apontamentos feitos pelo 
Tribunal de Contas Estadual no processo n° 226.810-8/2015, quanto às divergências 
entre o Setor de Patrimônio e a Contabilidade Municipal nos exercícios de 2014 a 
2019;

RESOLVE:

Art. 1° Prorrogar o prazo para execução dos trabalhos e emissão do respectivo rela-
tório realizado pela Comissão da Tomada de Contas por mais 30 (trinta) dias;

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

RAFAEL xAViER DE ALBuQuERQuE
Secretário Municipal de Fazenda

Mat. 60/71386

Republicado por incorreção
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ingredientes

modo de preparo

CosteLInha 
assada COm
 maNdiOCa

 1 kg de costela suína 1 
cebola picada 2 dentes 
de alho 1 xícara (chá) 
de vinho branco 1 kg 
de mandioca (aipim ou 
macaxeira) cozida • óleo 
para fritar • sal a gosto • 
pimenta-do-reino a gos-
to

Tempere as costelinhas 
com a cebola, o alho, o 
vinho, o sal e a pimenta.
Cubra com papel-alumí-
nio e leveà geladeira por 
3 horas, regando de vez 
em quando com a mari-
nada.
Coloque as costelinhas 
em uma assadeira, re-
gue com a marinada, 
cubra com papel-alu-
mínio e asse em forno, 
preaquecido, a 220 ºC 
durante 40 minutos.
Retire o papel alumínio, 
regue as costelinhas 
com o molho que se for-
mou na assadeira e dei-
xe no forno até dourar.
Cozinhe a mandioca 
(também conhecida 
como macaxeira e ai-
pim) na água com sal 
até ficarem macias.
Escorra bem e frite no 
óleo quente até dourar.
Sirva com a carne.

esTROGONOFe 
de CaRNe

500 gramas de alcatra 
cortada em tirinhas 1/4 
xícara (chá) de mantei-
ga 1 unidade de cebola 
picada 1 colher (sobre-
mesa) de mostarda 1 
colher (sopa) de ke-
tchup (ou catchup) 1 
pitada de pimenta-do-
-reino 1 unidade de to-
mate sem pele picado 1 
xícara (chá) de cogume-
lo variado | variados es-
corridos 1 lata de creme 
de leite • sal a gosto

ingredientes

modo de preparo

Derreta a manteiga e re-
fogue a cebola até ficar 
transparente.
Junte a carne e tempere 
com o sal.
Mexa até a carne dourar 
de todos os lados.
Acrescente a mostarda, 
o catchup, a pimenta-
-do-reino e o tomate pi-
cado.
Cozinhe até formar um 
molho espesso.
Se necessário, adicione 
água quente aos pou-
cos.
Quando o molho estiver 
encorpado e a carne 
macia, adicione os co-
gumelos e o creme de 
leite.
Mexa por 1 minuto e re-
tire do fogo.
Sirva imediatamente, 
acompanhado de arroz 
e batata palha.

pORTARiA nº 2968/SEMAD/2021 DE 22 DE SETEM-
BRO DE 2021
A Secretaria Municipal de Administração, juntamente 
com a Secretaria Municipal de Fazenda, usando de 
suas atribuições legais, conforme deliberação 279/17 
do TCE/RJ, considerando a solicitação de prorrogação 
do prazo final, formulada e fundamentada pelo presi-
dente da Comissão de Tomada de Contas, portaria n° 
1953/SEMAD/2021, formada para verificar, elucidar e 
sanar os apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas 
Estadual no processo n° 226.810-8/2015, quanto às di-
vergências entre o Setor de Patrimônio e a Contabilida-
de Municipal nos exercícios de 2014 a 2019;

RESOLVE:

Art. 1° Prorrogar o prazo para execução dos trabalhos 
e emissão do respectivo relatório realizado pela Comis-
são da Tomada de Contas até o dia 27 de outubro de 
2021;

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

RAFAEL xAViER DE ALBuQuERQuE
Secretário Municipal de Fazenda

Mat. 60/71386

Republicado por incorreção

pORTARiA nº3394/SEMAD/2021 DE 05 DE nOVEM-
BRO DE 2021
Exonerar, a contar de 01 de Novembro de 2021, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, GISELI BATISTA DE SOUZA, do 
cargo em comissão de Chefe da Divisão de Média Com-
plexidade, Símbolo DAS-4, na Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Cidadania e da Mulher.

pORTARiA nº3395/SEMAD/2021 DE 05 DE nOVEM-
BRO DE 2021
nomear, a contar de 01 de Novembro de 2021, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, WALLACE SANTOS DE OLIVEIRA 
E SILVA, para exercer o cargo em comissão de Chefe 
da Divisão de Média Complexidade, Símbolo DAS-4, na 
Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania 
e da Mulher.

pORTARiA nº3396/SEMAD/2021 DE 05 DE nOVEM-
BRO DE 2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, os servidores abaixo relacionados, do cargo em 
comissão de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, na 
Secretaria Municipal de Educação.
DIEGO ALBUQUERQUE DA SILVA
ELISON CELESTINO SANT ANNA
IÃNES CARDOSO CANDIDO
THUANE PEREIRA COSTA DE ALMEIDA 

pORTARiA nº3397/SEMAD/2021 DE 05 DE nOVEM-
BRO DE 2021
nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os servidores abaixo relacionados, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, 
na Secretaria Municipal de Educação.
VÍTOR DA COSTA SILVA
PATRICIA SALLES MOREIRA
KELLY DA CRUZ MARQUES
ALEXSANDRO MÁXIMO DA SILVA

pORTARiA nº3398/SEMAD/2021 DE 05 DE nOVEM-
BRO DE 2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal, 
TUYANE DA SILVA FERREIRA, do cargo de comissão 
de Assessor Técnico, Símbolo DAS-5, na Secretaria 
Municipal de Saúde. 

pORTARiA nº3399/SEMAD/2021 DE 05 DE nOVEM-
BRO DE 2021
nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal, 
ANA LÚCIA FRANÇA DOS SANTOS, para exercer o 
cargo de comissão de Assessor Técnico, Símbolo DAS-

5, na Secretaria Municipal de Saúde. 

pORTARiA nº3400/SEMAD/2021 DE 05 DE nOVEM-
BRO DE 2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal, 
JULIANA ARAÚJO DOS SANTOS, do cargo de comis-
são de Assessor Técnico de Atenção à Saúde da Mu-
lher, Símbolo DAS-5, na Secretaria Municipal de Saúde. 

pORTARiA nº3401/SEMAD/2021 DE 05 DE nOVEM-
BRO DE 2021
nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal, 
GABRIELLA MORAES DA SILVA, para exercer o cargo 
de comissão de Assessor Técnico de Atenção à Saúde 
da Mulher, Símbolo DAS-5, na Secretaria Municipal de 
Saúde. 

pORTARiA nº3402/SEMAD/2021 DE 05 DE nOVEM-
BRO DE 2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal, 
CRISTIANE BORGES NOGUEIRA, do cargo de comis-
são de Coordenador da Atenção à Saúde da Mulher, 
Símbolo DAS-3, na Secretaria Municipal de Saúde. 

pORTARiA nº3403/SEMAD/2021 DE 05 DE nOVEM-
BRO DE 2021
nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal, 
JULIANA ARAÚJO DOS SANTOS, para exercer o car-
go de comissão de Coordenador da Atenção à Saúde 
da Mulher, Símbolo DAS-3, na Secretaria Municipal de 
Saúde. 

pORTARiA nº3404/SEMAD/2021 DE 05 DE nOVEM-
BRO DE 2021
nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
RAUL LEONARDO CARNEIRO RIBIERO, para exercer 
o cargo em comissão de Diretor do Departamento de 
Gestão Administrativa, Orçamentária e Financeira, Sím-
bolo DAS-3, na Secretaria Municipal de Assistência So-
cial, Cidadania e da Mulher.

pORTARiA nº3405/SEMAD/2021 DE 05 DE nOVEM-
BRO DE 2021
nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ANDRÉA DIAS OLIVEIRA, para exercer o cargo em 
comissão de Chefe Regional de Equipamentos da As-
sistência Social, Símbolo DAS-4, na Secretaria Munici-
pal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher.

pORTARiA nº3406/SEMAD/2021 DE 05 DE nOVEM-
BRO DE 2021
nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, os servidores abaixo relacionados, no cargo em 
comissão de Assessor Tecnico de Mobilidade, Símbolo 
DAS-5, na Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Cidadania e da Mulher.
TELMA SILVA LIMA
GISLANE DE SOUZA CUNHA
GRACE CRISTINA TEIXEIRA FERNANDES
MARTA DA SILVA PINTO
VICTOR MANUEL GUEDES CAVALCANTE
VANESSA RODRIGUES BONFIM

pORTARiA nº3407/SEMAD/2021 DE 05 DE nOVEM-
BRO DE 2021
nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os servidores abaixo relacionados, no cargo em comis-
são de Assessor Tecnico de Visitação, Símbolo DAS-5, 
na Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidada-
nia e da Mulher.
ELIANE LIMA DE ARAÚJO
ANA CAROLINA BARBOSA VAZ
ROSANA OLIVEIRA BATISTA
SOLANGE MARIA NUNES DE OLIVEIRA 
BRUNA SANTOS DA SILVA
TÂNIA CLÁUDIA MARQUES
CAMILA SANTOS DE CARVALHO
AILTON CORTES 
MARIO MAIA DE MELO JUNIOR

pORTARiA nº3408/SEMAD/2021 DE 05 DE nOVEM-
BRO DE 2021
nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os servidores abaixo relacionados, no cargo em comis-

são de Assessor Especial de Serviço, Símbolo DAS-8, 
na Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidada-
nia e da Mulher.
MAURO MARQUES SANTOS JUNIOR
MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO DA SILVA
ROSILENE LEITÃO MACHADO MARINHO
ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA
MONICA BATALHA MARTINS
ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA 

pORTARiA nº3409/SEMAD/2021 DE 05 DE nOVEM-
BRO DE 2021
nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Munici-
pal, ÂNGELA ALVES PAIVA, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Especial de Serviços, Símbo-
lo DAS-8, na Secretaria Municipal de Assistência So-
cial, Cidadania e da Mulher.

pORTARiA nº3410/SEMAD/2021 DE 05 DE nOVEM-
BRO DE 2021
nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os servidores abaixo relacionados, para exercer a Fun-
ção Gratificada de Supervisor, Símbolo FG-2, na Se-
cretaria Municipal de Assistência Social, Cidada-
nia e da Mulher.
ADRIANA DUARTE MACHADO
LUCIANA ANTONIETO MEDEIROS
ANDRÉ LUIZ CAMPOS
ROBERTO MEDEIROS SOARES

ELiSABETES MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

SECRETARiA MuniCipAL DE GOVERnO
DEpARTAMEnTO COMpRAS E LiCiTAÇÃO

COMiSSÃO DO pREGÃO
AViSO DE LiCiTAÇÃO

pROCESSO ADMiniSTRATiVO n° 45/0013/2021
pREGÃO pRESEnCiAL nº 039/2021

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de 
serviços de central de atendimento, com teleatendimen-
to receptivo e ativo, humano e eletrônico, abrangendo 
todos os recursos necessários à sua implantação, ope-
racionalização e conexão de dados ligados com a Pre-
feitura de Belford Roxo, conforme o Termo de Referên-
cia Anexo I que integra o Edital.
CRiTÉRiO DE JuLGAMEnTO:  MEnOR pREÇO 
GLOBAL
DATA, HORA E LOCAL: Dia 19 de novembro de 2021 
às 11:00h, na sala Departamento de Compras e Licita-
ção, situada na Av. Floripes Rocha, 378, 4°Andar, Cen-
tro, Belford Roxo/RJ.
EDiTAL E inFORMAÇÕES: O Edital estará disponível 
para leitura e aquisição, mediante a apresentação do 
carimbo do CNPJ, 01(uma) resma de folhas de papel 
A4 e de um pen drive, de 2ª à 6ª feira no horário comer-
cial ou através do portal de transparência do município 
pelo endereço eletrônico http://transparencia.prefeitura-
debelfordroxo.rj.gov.br/

CASSiO DA ROCHA BRuM
Pregoeiro

AViSO DE LiCiTAÇÃO

TOMADA DE pREÇOS nº 104/2021

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público 
que através da Comissão Permanente de Licitação, 
devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em 
conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas pos-
teriores alterações, realizará licitação em atendimento 
as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, 
Projetos e Captação de Recursos e Convênios da 
Prefeitura Municipal de Belford Roxo que tem como 
objetivo COnTRATAÇÃO DE EMpRESA ESpECiA-
LiZADA nO RAMO DE COnSTRuÇÃO CiViL pARA 
COnSTRuÇÃO DE pRAÇA, SiTuADA nA ESTRADA 
MÁRiO SAnTAnA COM A RuA LEOniR - BAiRRO 
WOnA- BELFORD ROxO – RJ.  Podem participar do 
Processo licitatório todas as empresas do ramo perti-
nente ao objeto licitado. DATA E HORÁRIO DE ABER-
TURA: 22 de novembro de 2021 às 10:00 horas. 
PROCESSO: 52/000273/2021.

Maiores informações e retirada do Edital na Sala de 
reunião da CPL, situada à Rua Floripes Rocha, nº 

http://transparencia.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/
http://transparencia.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/
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ingredientes

modo de preparo

1 frango inteiro/1/2 ce-
bola/pimenta-do-reino (a 
gosto)/cebolinha (a gos-
to)/salsinha (a gosto)/co-
lorau (a gosto).

Corte o frango em pe-
daços.

Coloque em uma pa-
nela de pressão o frango 
e os ingredientes, menos 
o colorau e cozinhe por 
20 minutos em fogo alto.

Abra a panela com cui-
dado (não esqueça de ti-
rar a pressão), coloque o 
colorau e uma pitada de 
sal.

Cozinhe por mais 20 
minutos, dependendo do 
seu fogão em fogo mé-
dio.

Bom apetite!

fRango de PaneLa de 
PRessão seM Água

ingredientes

modo de preparo

CaRne Moída CoM 
Batata sIMPLes

500 g de carne moída/3 
colheres de óleo/2 den-
tes de alho/1 cebola mé-
dia picada/1 tablete de 
tempero sabor galinha ou 
carne/4 batatas cortadas 
em cubo/tempero ver-
de/1 colher de colorau.

Coloque o óleo e a cebola até 
a cebola murchar e perder 
um pouco de água
Em seguida o alho e colorau.
Coloque a carne até ela se 
soltar e fritar um pouco
Em seguida, adicione o table-
te de tempero.
Assim que estiver dissolven-
do o tablete, coloque a batata 
com um pouco de água, tam-
pe a panela
Logo em seguida, veja se a 
batata está mole e acrescen-
te o tempero verde.

ingredientes

modo de preparo

gaLInha CoM quIaBo

680 g de molho de toma-
te/1/2 litro de água
600 g de galinha cortada 
em pedaços/1 cebola in-
teira picada/3 dentes de 
alho/4 colheres (sopa) de 
azeite de oliva/300 g de 
quiabo picado em rode-
las/200 g de milho
sal e pimenta a gosto.

Ferva o molho de tomate, a 
água e o sal.
Reserve.
Aqueça o azeite e frite os pe-
daços da galinha com o alho 
e a cebola.
Coloque o quiabo picado
Mexa apenas um pouco, com 
cuidado para ele não babar.
Cubra com o caldo até que 
passe dois dedos do nível 
dos ingredientes.
Espere cozinhar bem, e 
acrescente o milho ao res-
tante do que foi preparado 
com o molho e despeje sobre 
a galinha.
Misture tudo e deixe mais 3 
minutos em fogo brando
Retire do fogo.
Sirva ainda quente com arroz 
branco.

378, 3º Andar, Sala 302 – Centro – Belford Roxo/
RJ. Tel. (21) 2103-6870, diariamente das 09h às 17h, 
exceto aos sábados, domingos e feriados, mediante 
entrega de 02 resmas de papel A4 e apresentação de 
um pen drive e o carimbo com CNPJ da empresa inte-
ressada. 

Belford Roxo/RJ, 05 de Novembro de 2021.

JEROniMO CORREiA RAMOS
Presidente da CPLMS

AViSO DE LiCiTAÇÃO

TOMADA DE pREÇOS nº 105/2021

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público 
que através da Comissão Permanente de Licitação, 
devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em 
conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas pos-
teriores alterações, realizará licitação em atendimento 
as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, 
Projetos e Captação de Recursos e Convênios da 
Prefeitura Municipal de Belford Roxo que tem como 
objetivo COnTRATAÇÃO DE EMpRESA ESpECiALi-
ZADA nnO RAMO DE COnSTRuÇÃO CiViL pARA 
ExECuÇÃO DE DEMOLiÇÃO DE CALÇADAS ATu-
AiS E COnSTRuÇÃO DE nOVAS CALÇADAS COM 
RAMpAS DE ACESSiBiLiDADES, SiTuADA nA RuA 
JÚLiO BRAGA - BAiRRO AREiA BRAnCA - BEL-
FORD ROxO – RJ.  Podem participar do Processo 
licitatório todas as empresas do ramo pertinente ao 
objeto licitado. DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 22 
de novembro de 2021 às 14:00 horas. PROCESSO: 
52/000378/2021.

Maiores informações e retirada do Edital na Sala de 
reunião da CPL, situada à Rua Floripes Rocha, nº 
378, 3º Andar, Sala 302 – Centro – Belford Roxo/
RJ. Tel. (21) 2103-6870, diariamente das 09h às 17h, 
exceto aos sábados, domingos e feriados, mediante 
entrega de 02 resmas de papel A4 e apresentação de 
um pen drive e o carimbo com CNPJ da empresa inte-
ressada. 

Belford Roxo/RJ, 05 de Novembro de 2021.

JEROniMO CORREiA RAMOS
Presidente da CPLMS

AViSO DE LiCiTAÇÃO

TOMADA DE pREÇOS nº 106/2021

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público 
que através da Comissão Permanente de Licitação, 
devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em 
conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas pos-
teriores alterações, realizará licitação em atendimento 
as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, 
Projetos e Captação de Recursos e Convênios da Pre-
feitura Municipal de Belford Roxo que tem como objeti-
vo COnTRATAÇÃO DE EMpRESA ESpECiALiZADA 
pARA ExECuÇÃO DE OBRAS DE pAViMEnTAÇÃO 
EM DiVERSOS LOGRADOuROS - BAiRRO pARQuE 
DOS FERREiRAS - BELFORD ROxO – RJ.  Podem 
participar do Processo licitatório todas as empresas do 
ramo pertinente ao objeto licitado. DATA E HORÁRIO 
DE ABERTURA: 22 de novembro de 2021 às 16:00 
horas. PROCESSO: 52/000312/2021.

Maiores informações e retirada do Edital na Sala de 
reunião da CPL, situada à Rua Floripes Rocha, nº 
378, 3º Andar, Sala 302 – Centro – Belford Roxo/
RJ. Tel. (21) 2103-6870, diariamente das 09h às 17h, 
exceto aos sábados, domingos e feriados, mediante 
entrega de 02 resmas de papel A4 e apresentação de 
um pen drive e o carimbo com CNPJ da empresa inte-
ressada. 

Belford Roxo/RJ, 05 de Novembro de 2021.

JEROniMO CORREiA RAMOS
Presidente da CPLMS

AViSO DE LiCiTAÇÃO

TOMADA DE pREÇOS nº 107/2021

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público 
que através da Comissão Permanente de Licitação, 
devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em 
conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas pos-
teriores alterações, realizará licitação em atendimento 
as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, 
Projetos e Captação de Recursos e Convênios da 
Prefeitura Municipal de Belford Roxo que tem como 
objetivo COnTRATAÇÃO DE EMpRESA ESpECiA-
LiZADA nO RAMO DE COnSTRuÇÃO CiViL pARA 
COnSTRuÇÃO DE CiA MOD 4 DA pOLÍCiA MiLiTAR 
DO ESTADO DO RiO DE JAnEiRO, SiTuADA nA 
RuA MARCELO HELEnO, nº184 - BAiRRO piAM 
E MAiS A ExECuÇÃO DA BASE EM COnCRETO 
ARMADO pARA iMpLAnTAÇÃO DE 2 (DuAS) CA-
BinAS DA pOLÍCiA MiLiTAR DO ESTADO DO RiO 
DE JAnEiRO, SiTuADAS nA TRAVESSA xERÉM, 
nº758 - BAiRRO piAM E A OuTRA nA RuA AnTÔ-
niO, nº85- CEnTRO- BELFORD ROxO – RJ.  Podem 
participar do Processo licitatório todas as empresas do 
ramo pertinente ao objeto licitado. DATA E HORÁRIO 
DE ABERTURA: 23 de novembro de 2021 às 16:00 
horas. PROCESSO: 52/000386/2021.

Maiores informações e retirada do Edital na Sala de 
reunião da CPL, situada à Rua Floripes Rocha, nº 
378, 3º Andar, Sala 302 – Centro – Belford Roxo/
RJ. Tel. (21) 2103-6870, diariamente das 09h às 17h, 
exceto aos sábados, domingos e feriados, mediante 
entrega de 02 resmas de papel A4 e apresentação de 
um pen drive e o carimbo com CNPJ da empresa inte-
ressada. 

Belford Roxo/RJ, 05 de Novembro de 2021.

JEROniMO CORREiA RAMOS
Presidente da CPLMS

AViSO DE LiCiTAÇÃO

TOMADA DE pREÇOS nº 108/2021

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público 
que através da Comissão Permanente de Licitação, 
devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em 
conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas pos-
teriores alterações, realizará licitação em atendimento 
as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, 
Projetos e Captação de Recursos e Convênios da 
Prefeitura Municipal de Belford Roxo que tem como 
objetivo COnTRATAÇÃO DE EMpRESA ESpECiA-
LiZADA nO RAMO DE COnSTRuÇÃO CiViL pARA 
ExECuÇÃO DE OBRA DE FRESAGEM E pAViMEn-
TAÇÃO nA AV. GEnERAL JOSÉ MuLLER - BAiR-
RO HELiÓpOLiS- BELFORD ROxO – RJ.  Podem 
participar do Processo licitatório todas as empresas do 
ramo pertinente ao objeto licitado. DATA E HORÁRIO 
DE ABERTURA: 24 de novembro de 2021 às 16:00 
horas. PROCESSO: 52/000324/2021.

Maiores informações e retirada do Edital na Sala de 
reunião da CPL, situada à Rua Floripes Rocha, nº 
378, 3º Andar, Sala 302 – Centro – Belford Roxo/
RJ. Tel. (21) 2103-6870, diariamente das 09h às 17h, 
exceto aos sábados, domingos e feriados, mediante 
entrega de 02 resmas de papel A4 e apresentação de 
um pen drive e o carimbo com CNPJ da empresa inte-
ressada. 

Belford Roxo/RJ, 05 de Novembro de 2021.
JEROniMO CORREiA RAMOS

Presidente da CPLMS

pROCuRADORiA GERAL DO MuniCÍpiO

pORTARiA n.º 01/pGM/2021 DE 05 DE nOVEMBRO 
DE 2021

institui Comissão de Acompanhamento e Fiscalização 
dos procedimentos de locação de imóvel para instala-
ção do Departamento de Dívida Ativa do Município de 
Belford Roxo, com poderes para julgar as propostas 
apresentadas, acompanhar e fiscalizar todos os demais 
atos do processo, desde a edição do Termo de Referên-
cia até a efetiva contratação, formada pelos seguintes 

servidores, sob a presidência do primeiro.

1 RAMON DE OLIVEIRA TORRES – Mat.: 60/80.287
2. EDITH REIS VIDAL – Mat: 60/81.558
3. LUANE DE OLIVEIRA COSTA – Mat.: 60/81.3888

FABRÍCiO MERCAnDELi R. DE ALMEiDA
Procurador Geral do Município

SECRETARiA MuniCipAL DE ASSiSTÊnCiA SO-
CiAL, CiDADAniA E DA MuLHER - SEMASCM

ERRATA:
pORTARiA nº 019/SEMASCM/2021, DE 21 DE 
AGOSTO DE 2021.
Onde se lê: pREGÃO ELETRÔniCO n° 003/2021.
Leia-se: pREGÃO ELETRÔniCO n° 007/2021.

BREnDA CARnEiRO
Secretária Municipal de Assistência Social, Cidada-

nia e da Mulher
Matrícula n.º 60/70.862

SECRETARiA MuniCipAL DE OBRAS, pROJETOS, 
CApTAÇÃO DE RECuRSOS E COnVÊniOS

pORTARiA nº 122/SEMOCAp/2021 DE 03 DE nO-
VEMBRO DE 2021
TORnA sem efeito a portaria nº 121 SEMOCAp de 03 
de novembro de 2021 publicada no Jornal Hora H 
em 04 de novembro de 2021.

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
Secretário Municipal de Obras, projetos,

Captação de Recursos e Convênios

Despacho processo nº 52/0195/2021 = HOMOLOGO 
a presente LiCiTAÇÃO na modalidade TOMADA DE 
pREÇOS nº 077/2021, cujo objeto é COnTRATAÇÃO 
DE EMpRESA pARA ExECuÇÃO DE OBRAS DE 
REFORMA DA CRECHE RAiMunDO FuRTADO MA-
GALHÃES, SiTuADA nA RuA ARACATÍ COM RuA 
iTAnHAnGÁ, nO BAiRRO WOnA, MuniCÍpiO DE 
BELFORD ROxO/RJ., adjudicando seu objeto a em-
presa: CD EMpREEnDiMEnTOS E COnSTRuÇÕES 
LTDA. Epp, no valor de R$ 492.672,77 (quatrocen-
tos e noventa e dois mil seiscentos e setenta e dois 
reais e setenta e sete centavos) conforme Ata de 
julgamento/mapa de lances e Ata de adjudicação/
Mapa de Adjudicação da Comissão permanente de 
Licitação as fls. 838/841 e ainda, pareceres da Douta 
Procuradoria-Geral do Município em fls. 359/366 e 
da Controladoria Geral do Município às fls. 845/850.
                           

Belford Roxo, 19 de outubro de 2021.
ODAiR DA CunHA ALMEiDA

-Secretário Municipal de Obras, projetos e Capta-
ção de Recursos e Convênios-

                DEniS DE SOuZA MACEDO
                Secretário Municipal de Educação

Despacho processo nº 52/0217/2021 = HOMOLOGO 
a presente LiCiTAÇÃO na modalidade TOMADA DE 
pREÇOS nº 074/2021, cujo objeto é COnTRATA-
ÇÃO DE EMpRESA ESpECiALiZADA nO RAMO DE 
COnSTRuÇÃO CiViL pARA ExECuÇÃO DE OBRA 
DE COnSTRuÇÃO DE CRECHE, SiTO A RuA CA-
TuMBi C/ RuA piRAJÁ = BAiRRO SÃO LEOpOLDO 
nO MuniCÍpiO DE BELFORD ROxO/RJ., adjudi-
cando seu objeto a empresa: pRADO COnSTRu-
TORA E EMpREEnDiMEnTOS EiRELi, no valor de 
R$ 1.397.990,73 (hum milhão trezentos e noventa e 
sete mil novecentos e noventa reais e setenta e três 
centavos) conforme Ata de julgamento/mapa de lan-
ces e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação da 
Comissão Permanente de Licitação as fls. 1156/1159 
e ainda, pareceres da Douta procuradoria-Geral do 
Município em fls. 308/317 e da Controladoria Geral 
do Município às fls. 1163/1169.
                           

Belford Roxo, 19 de outubro de 2021.
ODAiR DA CunHA ALMEiDA

-Secretário Municipal de Obras, projetos e Capta-
ção de Recursos e Convênios-

                DEniS DE SOuZA MACEDO
                   Secretário Municipal de Educação
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dIvuLgaçãovini Jr, do Real, 
retorna à seleção 

Brasileira a pedido 
do técnico Tite

Vini Jr comemora gol 
marcado pelo Real Madrid

O técnico da Sele-
ção Brasileira, 
Tite, convocou 

o atacante Vini Jr, do 
Real Madrid, no lu-

gar de Roberto Firmi-
no, cortado por lesão. 
O anúncio foi feito na 
sexta-feira (5). Em Li-
verpool, o técnico Jur-
gen Klopp confirmou 
a gravidade da lesão 
muscular de Firmino, 

sofrida na vitória sobre 
o Atlético de Madrid 
pela Champions.

Vini Jr retorna à Sele-
ção depois de ficar atrás 
da fila com Tite, com 
ascensão de Raphinha 
e Antony. O jogador do 

Real Madrid vive ótimo 
início de temporada com 
nove gols e sete assis-
tências em todas as com-
petições e é destaque 
do time no Campeonato 
Espanhol e na Liga dos 
Campeões.

Após a vitória sobre 
o Shakhtar no meio de 
semana pela Liga dos 
Campeões, na qual deu 
duas assistências, Vini 
Junior disse que, apesar 
da boa fase, precisava 
trabalhar mais para vol-

tar à Seleção.
Vini Jr foi escolhido o 

jogador do mês de outu-
bro do Real Madrid. Ele 
venceu anteriormente 
em agosto - sua dupla de 
ataque, Benzema, levou 
em setembro.

redação
horahmunicipios@gmail.com

Promessa de discurso de 
posse do presidente afas-
tado Rogério Caboclo, em 
2019, a CBF apresentou 
calendário com impacto de 
quatro datas no estadual e 
três do Brasileiro em con-

flito com jogos da Seleção 
em 2022.

O calendário prevê 17 
dias de pré-temporada de-
pois de 30 dias de férias, no 
início do ano. Os estaduais 
vão começar dia 26 de ja-

neiro, mas a CBF, em nota 
no site, informou que “fa-
cultou o início do Campeo-
nato Estadual para o fim de 
semana dos dias 15 e 16 de 
janeiro”. Os estaduais terão 
até 16 datas novamente.

dIvuLgação

Eliminatórias e amistosos da 
Seleção vão impactar em até 7 
partidas de clubes da Série A

Reunião com dirigentes na CBF 

O anúncio foi feito na sexta, enquanto ex-atacante do Flamengo vive ótima fase no Real madrid

dIvuLgação


